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Resumo: Este artigo tem o propósito de analisar a estruturação da discoteca da extinta Rádio Siderúrgica
Nacional de Volta Redonda no sul do estado do Rio de Janeiro. Para tanto, primeiramente, foi realizado
um estudo sobre a história da cidade de Volta Redonda e a implantação da empresa CSN que era a
proprietária da emissora. Em seguida apresentaremos o início da discoteca da emissora, passando pelos
estilos que fizeram sucesso na rádio: como Bossa Nova, trilhas de novelas, Sambas e Jovem Guarda.
Durante essa pesquisa iremos analisar a relação das músicas internacionais e nacionais na emissora. Para
finalizar apresentamos o fim da Rádio Siderúrgica Nacional e as consequências desse acontecimento na
sociedade de Volta Redonda. O título do artigo é uma homenagem ao meu pai Dirceu Gonçalves que
trabalhou na emissora e apresentou o programa Passeando pela Discoteca, que tinha como dinâmica
simular que o apresentador ficava passeando pela discoteca escolhendo os discos que seriam apresentados
durante o programa.
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1.

Volta Redonda e a Rádio Siderúrgica Nacional
A fundação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em 1941 durante a

ditadura varguista do Estado Novo representou o “estímulo à produção industrial
fluminense, então em declínio, convertendo o Vale do Paraíba num importante pólo
industrial” (PESSANHA; MOREL, 2001, p.278). A cidade de Volta Redonda no Sul do
Estado do Rio de Janeiro passou por uma intensa modificação em seu núcleo urbano,
entre os anos de 1942 e 1947. Corrêa (2006) esclarece como esse crescimento ajudou no
desenvolvimento do ainda distrito da cidade de Barra Mansa:
Foram instalados a primeira agência bancária da cidade, os clubes dos
Funcionários, o Hotel Bela Vista (de propriedade da CSN), o
Aeroclube de Volta Redonda; e foram criados a Cooperativa dos
Empregados da CSN, a Associação Beneficente Operária e o
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e
de Material Elétrico de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende e Barra
do Piraí (1945). (CORRÊA, 2006, p. 43)
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Após esses avanços foi quase que irreversível conter o processo de emancipação
do distrito, que ocorreu em um plebiscito no dia 20 de junho de 1954. Oficialmente, o
município de Volta Redonda foi criado no dia 17 de julho de 1954. No mesmo ano, em
3 de outubro foram realizadas as eleições para prefeito e para a câmara de vereadores.
O prefeito Sávio Gama tomou posse no dia 6 de fevereiro de 1955, no Recreio do
Trabalhador, e começava assim um processo para a transferência das ações da CSN
enquanto gestora do município. A partir de então, a prefeitura deveria assumir toda a
responsabilidade administrativa. (CORRÊA, 2006, p.43). No dia 9 de abril de 1955, a
Companhia Siderúrgica Nacional realizava as festividades dos seus 14 anos de
atividades, nesse mesmo dia, a empresa inaugurou a um novo canal de comunicação
com os funcionários, a Rádio Siderúrgica Nacional. Esse veículo de comunicação da
empresa estatal teria função social integradora com os moradores da nova cidade.
Durante a inauguração da emissora, o texto de abertura da programação foi lido pelo
primeiro locutor da Rádio Siderúrgica Nacional, o radialista José Madureira:
Entardece tranquilamente. Hoje pela primeira vez, foi ao ar a ZYP-26.
Graças a Deus e ao desejo de vencer foram corados de pleno êxito os
nossos trabalhos. Nessa hora de amor e confraternização humana.
Dirigimos a virgem Maria nosso pensamento. Pedindo a mãe do céu,
que a Companhia Siderúrgica Nacional, e a todos os nossos ouvintes
que vibram nesta máquina gigantesca que é Volta Redonda, de paz e
3
espírito tão necessária, ao trabalho honesto e dignificante.

A Rádio Siderúrgica Nacional tinha a sua programação voltada exclusivamente
para os operários da CSN, consequentemente atingia todos os moradores, que em sua
grande maioria dependiam dos salários e arrecadação de impostos da siderúrgica. Essa
segmentação pode ser uma das explicações para que a emissora tivesse fidelização em
sua audiência4. Não podemos pensar que essa audiência, se transforma em controle ou
manipulação, mas sim que a emissora tinha um nível de popularidade considerável, já
que ficou no ar em 25 anos. A produção radiofônica da Rádio Siderúrgica Nacional de
Volta Redonda desempenhou funções essenciais junto aos processos sociais durante o
período em que a mesma esteve em funcionamento. No processo de implantação da
3

Trecho da nota de abertura da Rádio Siderúrgica lida pelo radialista José Madureira. O áudio foi
extraído do cd com depoimentos dos ex-funcionários da rádio Siderúrgica gravado em 31 de outubro
de 1985, pelo radialista Ronald Jarbas.
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emissora, na metade da década de 1950, houve a procura por parte da direção da
emissora em estabelecer vínculos sociais com o público-alvo, os trabalhadores da
siderúrgica. “A instância cultural, propriamente dita, ocuparia, desta forma, um espaço
específico na reprodução das relações vigentes, reelaborando, a nível das significações,
um determinado sistema de dominação política” (GOLDFEDER, 1980, p.13).
Em Volta Redonda o rádio foi um bem simbólico que também mediou entre
tradição e modernização, havia fortemente o avanço da siderúrgica com sua produção
de aço e a fidelização da tradição, por exemplo, dos modos de vida do interior do país,
já que a cidade foi tomada por representantes praticamente de todos os estados
brasileiros. Sobre a função simbólica do rádio, Kischinhesvsky (2007) cita:
O rádio, assim como o cinema, mediou entre tradição e modernização,
entre o campo e a cidade, conservando o registro linguístico de
camadas sociais que neles se reconheciam, se identificava social e
culturalmente e, assim, pela primeira vez tinham acesso a um
sofisticado mercado de bens simbólicos. (KISCHINHESVSKY, 2007,
p. 22)

2. A discoteca da Rádio Siderúrgica
Ainda no processo de implantação, a emissora da CSN enfrentou um problema
grave em relação à atualização de sua discoteca, por isso, foi necessário buscar
alternativas para enriquecer o seu reportório. O ex-funcionário da rádio, Dário de Paula
ressalta como foi esse período:
A emissora passou muito tempo sem comprar os discos que eram
lançados. A rádio recebia os suplementos das gravadoras, e houve um
período que nem sempre a programação podia ser atualizada com os
sucessos do momento. A gente não tinha os sucessos para tocar. O
ouvinte queria ouvir os sucessos que ele ouviu na Rádio Mundial, que
ele ouviu Rádio Globo, e a gente não tinha. Depois esse problema foi
sanado, a rádio fez uma permuta com uma rede de lojas que tinha um
departamento de discos e os discos de sucessos eram emprestados à
rádio que gravava a faixa de sucesso em fita de rolo e reproduzia na
programação. (PAULA, Dário. Dário de Paula. Depoimento [14 de
julho de 2011] Volta Redonda, Rio de Janeiro. Entrevista concedida
pelo ex-funcionário de Rádio Siderúrgica Nacional de Volta Redonda)
5
.

A falta de novos discos nacionais e a programação feita de forma repetida eram
problemas que prejudicavam o processo de popularização da emissora. O radialista
Dário de Paula conta que:
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DE PAULA, Dário. Dário de Paula: depoimento [4 de julho, 2011]. Volta Redonda, Rio de Janeiro.
Entrevista concedida pelo ex-funcionário da Rádio Siderúrgica Nacional de Volta Redonda.

No princípio era uma programação feita fechada para a semana inteira.
Então você tinha os programas com os títulos, e os discos que se
repetiam. Era uma programação, segunda-feira era a mesma
programação da próxima segunda-feira, ou da segunda-feira passada,
domingo a mesma coisa.
(PAULA, Dário. Dário de Paula.
Depoimento [14 de julho de 2011] Volta Redonda, Rio de Janeiro.
Entrevista concedida pelo ex-funcionário de Rádio Siderúrgica
6
Nacional de Volta Redonda)

Se por um lado a Rádio Siderúrgica Nacional enfrentava problemas para buscar
os novos sucessos nacionais, em contrapartida a emissora tinha um diferencial de
músicas internacionais. O radialista Dário de Paula, afirma que “ela recebia também
alguns sucessos internacionais da embaixada dos EUA e esses sucessos internacionais
sim, esses eram atualizados”. O que pode explicar a facilidade da equipe da Rádio
Siderúrgica ter acesso aos sucessos musicais americanos é a “política da boa
vizinhança”. A CSN foi construída pelos americanos, a partir dos conceitos do autor
Gerson Moura (1984) podemos entender como foi esse processo:
[...] pela presença cultural no sentido amplo dos padrões de
comportamento, da substância dos veículos de comunicação social,
das expressões artísticas e dos modelos de conhecimento técnico e do
saber científico. O traço comum às mudanças que então ocorriam no
Brasil na maneira de ver, sentir, explicar e expressar o mundo era a
marcante influência que aquelas mudanças receiam do “american way
of life” (MOURA, 1984, p. 8).

Essa relação ficou mais estreita a partir de 1940, quando os americanos
assinaram um acordo com o governo brasileiro para implantar a siderúrgica no Brasil
que foi financiada pelo Eximbank. Sobre ela relação dos Estados Unidos com o Brasil
Gerson Moura destaca que:
Essa boa vizinhança significaria um convívio harmônico e respeitoso
entre todos os países do continente. Significaria também uma política
de troca generalizada de mercadorias, valores, bens culturais entre os
Estados Unidos e o restante da América. (MOURA, 1984, p. 8)

A Rádio Siderúrgica Nacional reproduziu mais de 16 mil discos entre os
principais cantores que fizeram sucesso em sua programação estão: Cole Porter, Duke
Ellington, Frank Sinatra, Doris Day, Elvis Presly, Rollig Stones, The Who entre outros.
Esse extenso repertório musical ampliava o gosto musical do operário. O catálogo da
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Fonoteca da Fundação CSN (Figura 1) registra que o acervo total da emissora é de 16
mil discos.

Figura 1 - Discoteca da Rádio Siderúrgica Nacional

Para manter a programação musical, a emissora contratou dois maestros: Josué
Nonato e Cláudio. A rádio mantinha duas orquestras exclusivas para apresentações, em
shows ao vivo, no Recreio do Trabalhador e nos programas de estúdio da sede da
emissora.
Lia Calabre enfatiza que:
Nas grandes emissoras, o núcleo musical era composto por orquestras
inteiras, diversos maestros e conjuntos regionais, que executavam
músicas populares. A música sempre foi um elemento fundamental
dentro da programação de uma emissora de rádio, e eram esses
profissionais que criavam arranjos para os programas dos mais
variados estilos. Os músicos também acompanhavam os cantores
exclusivos da rádio e os convidados. Ou seja, a estrutura interna de
uma emissora de rádio era complexa, com todos os setores
funcionando de maneira interligada. (CALABRE, 2004, p. 33)

O ecletismo no campo musical foi divulgado constantemente na emissora da
CSN estimulando assim a cultura regional do nosso país:
“O rádio no Brasil abriu espaço para que gêneros e estilos regionais
urbanos originários nas camadas mais pobres se difundissem, para um
quadro regional mais amplo, como ocorreu com o samba, canções
sertanejas e choros. Esse fato notável permitiu [...] a diversificação e o
alargamento das possibilidades de escolha dos artistas e dos ouvintes,
provavelmente ampliando e desenvolvendo seu universo de escuta ao
7
invés de regre di-lo”. (MORAES, 1999, p. 76)

Gradativamente os moradores de Volta Redonda ganhavam espaço na emissora,
com as transmissões externas desenvolvidas em pontos estratégicos da cidade e
começavam, assim, a trazer novos hábitos culturais, com os concursos de calouros,
apresentações das duplas caipiras, de teatros e outras atividades.
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3. Bossa na Rádio Siderúrgica
A partir da década de 1960, mesmo com a influência de músicas internacionais,
os estilos brasileiros também tiveram o seu espaço garantido na programação da Rádio
Siderúrgica, como foi o caso da Bossa Nova. Luiz Tatit (2004) afirma como foi a
constituição desse estilo:
[...] os artistas que assimilaram a dicção norte-americana ou aqueles
que aprenderam a improvisar como os jazzistas não foram os
principais responsáveis pelo reencontro da força estética da canção
brasileira. Os artífices da terceira triagem que combateram
frontalmente os excessos musicais e semânticos e selecionaram os
recursos essenciais para a criação de uma espécie de canção absoluta –
e que constituem personagens centrais e recorrentes desta ora -, foram
o compositor Tom Jobim e o intérprete João Gilberto. (TATIT, 2004,
p.100)

João Gilberto também foi um dos artistas da Bossa Nova que recebeu destaque
na rádio de Volta Redonda, com os discos “Tin tin por tin tin”, “O barquinho” “Saudade
da Bahia”, “Trem de Ferro” e “Bolinha de papel”. O acervo da emissora traz várias
músicas de Antônio Carlos Jobim como “Esperança perdida”, “Fotografia”, e
“Desafinado”. O instrumental da música “Por causa de você”8 estava presente no disco
de Silvia Telles (figura 2):

Figura 2 - Long Play 10 Silvia Telles", Odeon, MODB. 3076.

Outros vinis que fizeram sucesso na programação da Rádio Siderúrgica Nacional fora
“Elis e Tom”9, “Miucha e Tom”10 e muitos outros.
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O disco “Carícia” é um destes discos indispensáveis para quem quiser conhecer Tom compositor e
pianista, em início de carreira, mas já exibindo um talento definitivo. Silvia Telles foi muito
importante para Tom nesta época, e gravou várias músicas inéditas.
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Tom e Elis - Em janeiro de 1974, André Midani, presidente da Polygram (antiga Philips, atual
Universal), propôs a Tom um disco com Elis Regina. Ela estava completando dez anos de carreira e seu
empresário, Roberto de Oliveira, convencera a gravadora a comemorar a data com um LP fora-de-série, a
ser produzido em Los Angeles, sob a supervisão de Aloysio de Oliveira.
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Miucha e Tom - Em 1977 a música brasileira assistiu ao encontro histórico de Tom Jobim e Miúcha, registrado no
álbum “Miúcha & Antonio Carlos Jobim”, desde então um clássico da MPB. A voz afinada e tranqüila de Miúcha

Figura 3 - Disco gravado por Elis Regina e Tom Jobim

Tatit (2004) afirma que:
Tom Jobim e João Gilberto foram para os EUA por ocasião da famosa
apresentação do movimento brasileiro no Carnegie Hall e lá
permaneceram nos anos sessenta realizando o sonho de exportação da
nossa música. Os demais bossanovistas retornaram à pátria e logo em
seguida foram atraídos pelos chamados da nova realidade que tomara
conta do Brasil. Às vésperas do golpe militar de 1964 e em plena
efervescência do movimento estudantil, os jovens músicos não podiam
deixar de se solidarizar com seus recentes colegas de universidades
nem deixar de acompanhar a luta geral dos também colegas da área
teatral, das artes plásticas e do Cinema Novo. Tudo clamava por um
engajamento político que só se intensificou até a promulgação do AI
5, em 1968. (TATIT, 2004, p.101)

A partir do golpe civil-militar de 1964, as músicas da Bossa Nova perderam seu
caráter mais romântico e partiram para a exposição de posicionamento ideológico.
Como afirma Tatit (2004):
A primeira conseqüência da nova ordem se fez sentir nas letras das
canções que foram gradativamente retomando o peso semântico, agora
não mais no campo amoroso e sim na forma de posicionamento
ideológico que compreendia a reabilitação dos valores regionais, a
denúncia de injustiças sociais e o anúncio de uma revolução iminente
e inevitável. Logo depois, as melodias também recuperaram as
inflexões grandiloqüentes de tempos passados para dar cobertura
compatível à oratória engajada. (TATIT, 2004, p.102)

Mesmo sendo uma emissora estatal a Rádio Siderúrgica Nacional reproduziu os
seguintes discos que continham canções politizadas: “III Festival Internacional da
Canção”, “IV Festival Internacional da Canção”, “V Festival Internacional da Canção”,
“VI Festival Internacional da Canção”, “Festival Internacional da Canção Popular Rio
1969”, “Festival Internacional Popular Rio 1969 da Rede Globo”, 11 entre outros. A
música “Disparada” de Geraldo Vandré dividiu o primeiro lugar no Festival de Música

encontrou suporte decisivo no universo do maestro soberano, num disco em que ele abre mão da Bossa Nova
jazzística, conforme era acusado na época, optando pela brasilidade genuína do som romântico e universal da sua
obra.
Fonte:
http://virtualiaomanifesto.blogspot.com.br/2010/02/miucha-antonio-carlos-jobimalbum.html
11

Informações do catálogo de músicas da Rádio Siderúrgica Nacional.

da TV Record de 1966, mas a composição que marcou uma geração foi “Pra não dizer
que não falei de flores” que venceu o III Festival da Canção 1968 e a emissora de Volta
Redonda também reproduziu essa canção:
Caminhando e cantando
E seguindo a canção
Somos todos iguais
Braços dados ou não
Nas escolas, nas ruas
Campos, construções
Caminhando e cantando
E seguindo a canção
Vem, vamos embora
Que esperar não é saber
Quem sabe faz a hora
12
Não espera acontecer

As músicas de protesto de compositores como Geraldo Vandré ganharam força
gerando até conflito com outros estilos musicais, como o Tropicalismo, essa outra
corrente criticou a forma como a música de artistas como Vandré se classificavam como
únicos que protestavam contra o regime. Tatit explica (2004) que:
Esse posicionamento de Geraldo Vandré forneceu munição extra aos
baianos e atribuiu ao movimento tropicalista um sentido de urgência.
Se a música de protesto era contra a ditadura militar, o tropicalismo
manifestava-se em boa medida contra a música de protesto seu
espírito de exclusão, o que não significava, muito pelo contrário, que
os tropicalistas nutrissem qualquer simpatia pelos usurpadores do
poder político. Essa configuração das tendências que atuavam na tela
da TV Record no final de sessenta parece-nos essencial para se
compreender a especificidade da intervenção tropicalista que
promoveu a mais ampla assimilação de gêneros e estilos da história da
música popular brasileira. (TATIT, 2004, p.103)

O público ouvinte da Rádio da CSN tinha acesso às músicas da Bossa Nova na
televisão e durante a programação normal da emissora, dando oportunidade assim ao
operário-ouvinte a refinar o seu gosto musical com as composições de Geraldo Vandré,
Antonio Carlos Jobim, João Gilberto entre outros.
4. Trilha Sonora de Novelas na Rádio Siderúrgica
A influência da televisão na Rádio Siderúrgica foi marcante tanto na disputa por
audiência, quanto na reprodução trilhas sonoras que eram transmitidas pelas emissoras
de destaque na final da década de 60 e década de 70, Tupi e Rede Globo. A Rádio
Siderúrgica veiculou em sua programação as trilhas sonoras de novelas: “Nino o
12

Trecho da música “Pra não dizer que não falei de flores” de Geraldo Vandré.

italianinho”, de 1969, da Tupi, “Véu da Noiva”, Rede Globo. Em 1970, “Simplesmente
Maria”, “As Bruxas” e “E nós, aonde vamos?” da TV Tupi. No ano de 1972, foram
reproduzidas as músicas das novelas “Uma rosa com amor” e “Jerônimo”, da Rede
Globo. No ano de 1973, “Os ossos do Barão” e “O Espigão”, produzida pela Rede
Globo em 1974, “Sucessora” 13 1978 e “Maria, Maria”.14
5. Trilha Sonora de Filmes na Rádio Siderúrgica
As trilhas sonoras de alguns filmes estão registradas na programação da Rádio
Siderúrgica Nacional, entre eles: “A Ponte do Desejo”, “Ambição e Ódio”, “Assassinato
no Orient Express”, “Com Quale Amore, Com Quanto Amore”, “Godspell, A
esperança”, “Joana Francesa”, “Le Voyou”, “O Barão de Otelo”, “O caso Cláudia”,
“Papillon”, “Sweden Heaven”, “To na tua, ó bicho”. A CSN mantinha também em
funcionamento o maior cinema da cidade, com 1505 lugares o Cine 9 de Abril15, servia
de espaço para lazer dos operários. A escolha do nome do cinema faz referência ao
aniversário da empresa. A Rádio Siderúrgica mantinha em sua programação as atrações
“Cinema em casa”, “Telas Brasileiras” e “Flashes da 7ª arte”. Todos esses áudios estão
datados em 13 de julho de 1957. Podemos perceber mesmo após dois anos de
funcionamento, a emissora buscava aumentar o seu leque de conteúdos criando
inclusive, programas voltados para o cinema.
6. Os sambas enredo
O carnaval recebeu sempre destaque especial na programação da Rádio
Siderúrgica. Foram catalogados dos arquivos musicais da emissora os seguintes discos:
“Carnaval de 1932 a 1975, História dos Sambas Enredo”, da gravadora Polydor. E
praticamente de 1965 a 1980 foram veiculados todos os discos de carnaval 107 discos,
com temáticas carnavalescas. Isso mostra força dessa festa popular e que as gravadoras
disputavam as programações das emissoras de rádio que auxiliavam na divulgação dos
13
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Cine 9 de Abril - foi inaugurado em 27 de fevereiro de 1959, com sessão às 21 horas e o filme
“Noites de Mardigrás”, com Pat Boone e Christine Carrero. Cerca de 5.000 pessoas postaram-se nas
proximidades do cinema para assistir a entrada dos convidados de Volta Redonda, Barra Mansa, Resende,
Barra
do
Pirai,
Valença,
Vassouras,
e
Rio
de
Janeiro.
(Disponível
em
http://www.clubedosfuncionarios.com.br/cine.php . Acesso 10 de novembro de 2011).

sambas enredo. 16 A gravadora Continental produziu em áudio, contos infantis que a
Rádio Siderúrgica também reproduzia esse material para os seus ouvintes, entre eles:
“Alice no país das maravilhas”, “Pinocchio”, “Os quatro heróis”, “história dos três
porquinhos” todos gravados pelo elenco de radioatores da Continental. Isso mostra
também uma possível atenção ao público infantil da emissora.

7. Jovem Guarda
O catálogo da Rádio da CSN tem os nomes dos cantores Tony e Celly Campelo,
que interpretaram músicas como “Don´t cry for me Argentina” e “Little Devil”. Eles
foram os primeiros cantores que iniciaram uma série de versões de músicas estrangeiras
junto com Sérgio Murilo (broto legal). Foi nesse contexto que surge a Jovem Guarda.
Paulo Sérgio Carmo (2000) registra que “... o aparecimento da jovem guarda ocorreu
antes do movimento hippie e do grande concerto de Woodstock, de 1969. A época, a
Guerra do Vietnã não havia ainda se intensificado” (CARMO, 2000, p.42). A Rádio foi
um dos canais ecléticos que possibilitou de alguma forma um crescimento do ritmo
Jovem Guarda17 na cidade de Volta Redonda. Carmo (2000) afirma que:
O rock ingênuo e os conjuntos de iê-iê-iê eram idolatrados pelo
mesmo público que gostava das baladas românticas dos norteamericanos Paul Anka, Pat Boone e as trilhas musicais dos filmes de
Sandra Dee. Dessa forma, o negócio dos rapazes era tocar nas rádios
e conquistar garotas. Nada de mudar o mundo com canções de apelos
políticos. Suas letras, ingênuas, falavam de namoro, amor, roupas,
carros e velocidade. (CARMO, 2000, p.43)

Carmo (2000) define ainda que:
A jovem guarda era a “versão nacional da energia rebelde do
rock´n´roll18, ritmo que estava invadindo o mundo inteiro. Sua música
emblemática, Quero que tudo vá pro inferno, revela um pouco o seu
ideário. Defender a música nacional não importava para essa tribo. Em
meados da década de 60 a TV Record, de São Paulo, despontava na
comunicação. O movimento musical acabou por dar certo e então se
criou o programa – Jovem Guarda 19 – transmitido nas tardes de

16

Informações do catálogo de músicas da Rádio Siderúrgica Nacional.
17
Jovem Guarda - As músicas românticas faziam o público festejar os novos tempos. (CARMO,
Paulo Sérgio do. Cultura da rebeldia. A juventude em questão. 2ª edição, editora Senac, 2000, p. 44-45).
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Jovem Guarda – Segundo Carmo (2000) “o nome que vingou foi inspirado numa frase de um livro
do comunista Lênin: “O futuro pertence à jovem guarda porque a velha está ultrapassada”. O programa,
na TV Record, teve dois anos de duração. Sinônimo de jovem guarda, a expressão iê-iê-iê originou-se do
refrão da famosa canção dos Beatles: Shes loves you / yeah, yeah, yeah. Como os programas infantis de
hoje em dia, a jovem guarda preencheu um vazio consumista e encantou também o universo da garotada,

domingo diretamente do auditório da Record. Enquanto a velha
guarda da era do rádio fazia sucesso, mas terminava pobre, a jovem
guarda, da era da tevê, ditava moda inaugurando o chamado marketing
com a venda de chaveiros, cadernos, calças, bolsas com estampas do
calhambeque, símbolo de Roberto Carlos, e outros, dos demais
membros grupos, como Ternurinha (Wanderléia) e Tremendão
(Erasmo Carlos).20 (CARMO, 2000, p.43).

Na Rádio Siderúrgica outros componentes da Jovem Guarda também fizeram
sucesso no programa “Correspondente Musical” produzido com a participação do
público. Os locutores saiam às ruas com um gravador e assim o público poderia pedir
músicas e mandar recados para outros ouvintes, fortalecendo ainda mais a relação da
rádio com os moradores, já que a mesma fazia a repercussão do gosto musical dos voltaredondenses. Um fator fundamental era que a emissora abria a suas instalações para a
visita do público, criando assim um elo com a comunidade da cidade do aço. Sobre a
relação da emissora com a população, o radialista Nélio de Andrade esclarece:
...Nós tínhamos um programa é musical, em que dois colegas, o Dário
de Paula e o Manuel Alves, eram os responsáveis pelos programas. E
naquela época o Wanderley Cardoso e o Jerry Adriani, eram as
grandes estrelas da música e os dois saíram pelos bairros para fazer
uma gravação, em um determinado bairro, que hoje eu não me lembro
qual, se foi Vila Americana, ou se foi Santo Agostinho, o grupo do
Jerry Adriani era muito mais forte do que o do Wanderley Cardoso, e
eles foram impedidos de ouvir os fãs do Wanderley Cardoso, e em
conseqüência só colocaram música do Jerry Adriani no programa, eu
observei aquele detalhe e chamei a atenção dos dois, falei, mas porque
vocês fizeram só o Jerry Adriani cantou hoje no programa, e não pode
ser assim, etc e tal. No outro dia, eles não reclamaram não falaram
nada. No outro dia eles me aparecem com um programa só de música
saudosa, com Orlando Silva, com Nelson Gonçalves, são fatos assim
que a gente passa e depois você acha até interessante a brincadeira,
mas uma brincadeira que fizeram de mau gosto, porque nós estávamos
perante o público ouvinte da Rádio Siderúrgica Nacional.
(ANDRADE, Nélio. Nélio de Andrade [ 8 de agosto de 2007] Volta
Redonda. Entrevista concedida ao programa Memória do Rádio, para
a Web Rádio da Fundação CSN, Volta Redonda)

A emissora reproduzia em sua grade o “Clube da Jovem Guarda”, apresentado
no auditório do Colégio Manuel Marinho, na Vila Santa Cecília. A ouvinte Eliane Silva
Luz moradora de Volta Redonda destaca os artistas que fazia sucesso na programação

que passou a utilizar músicas para animar festinhas de aniversário”. (CARMO, Paulo Sérgio do. Cultura
da rebeldia. A juventude em questão. 2ª edição, editora Senac, 2000, p.43).
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Também fizeram parte da jovem guarda Wanderley Cardoso, Jerry Adriani, Martinha, Golden Boys,
Leno e Liliam, Prini Lorez, Sérgio Murilo, Os Vips, Trio Esperança, The Fevers, Renato e Seus Blue
Caps, Bobby di Carlo, Deny & Dino, Rosemary, Vanusa, Eduardo Araújo, Silvinha, Sérgio Reis,
Ronnie Von, Waldirene, Nilton César, The Jet Black´s e outros.

da Rádio Siderúrgica “Era Jerry Adriani, Roberto Carlos, Walderley Cardoso, era a
nossa discoteca né para a gente ouvir”. Para a ouvinte a emissora fazia parte dos
momentos de diversão e lazer. Eliane Silva21 conta:
Eu lembro que era muito bom, tinha várias pessoas conhecidas, Dário
de Paula, Dirceu Gonçalves, Zé Rodinha, Tadeu. Eu trabalhava nas
Lojas Americanas e nas horas de folga a gente subia né, que era o
lazer das meninas era subir para conhecer a rádio. O bacana e a gente
ia lá. Tinha um palco, parece um palco, um auditório bacana, umas
máquinas de escrever antigas, que o Dirceu ficava fazendo os
repórteres.

8. O fim da Rádio Siderúrgica
No dia 31 de dezembro de 1980, a Companhia Siderúrgica Nacional enviou
comunicado para a equipe da Rádio Siderúrgica para que fosse anunciado o fim das
transmissões da emissora. Para os locutores, provavelmente esse fato foi o mais difícil
de ser noticiado. Para analisar como foi esse impacto para esses profissionais e
moradores da cidade de Volta Redonda. A nota de encerramento da Rádio da CSN não
explicou os motivos reais que levaram o fim da emissora. Vemos claramente a
preocupação do locutor de que a emissora caísse no esquecimento. A leitura da nota foi
feita pelo radialista José Madureira:
Mais um ano se avizinha. Todas as esperanças se renovam em busca
de dias melhores. De muitas realizações. No entanto todos nós da
Rádio Siderúrgica não podemos comungar dessa mesma esperança,
porque a partir de amanhã, nosso prefixo não mais ressoará para os
nossos ouvintes. (MADUREIRA, José. José Madureira: depoimento
[31 de dezembro de 1980]. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Entrevista
concedida pelo ex-funcionário da Rádio Siderúrgica Nacional de
Volta Redonda para Ronald Jarbas).

A fala de José Madureira é ainda mais valorizada, já que ele também foi o
responsável em ler a nota de abertura da emissora em 1955 e tinha assim uma ligação
muito forte com a Rádio pela função desempenhada durante esses anos na emissora.
Uma mensagem que caiu em um esquecimento de muitos ouvintes que viveram esse
momento e ficou registrada em áudio. A nota segue da seguinte forma:
Como é triste a despedida, pois é um pedaço da gente que se vai, nós
que partilhamos dessa rádio, vivemos como se fosse a nossa própria
vida. Tanto nos momentos de alegria e tristeza, daquilo que falamos
com entusiasmo e felicidade, e também dando as informações que
muitos ouvintes não desejavam ouvir, no entanto éramos obrigados a
fazer. Cumprimos com o nosso dever e sem falsa modéstia, podemos
21

SILVA, Eliane. Depoimento [7 de julho, 2011]. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Entrevista concedida
pela ouvinte da Rádio Siderúrgica Nacional de Volta Redonda.

afirmar com a maior dignidade, respeito e sempre com espírito
profissional.
Agradecemos a Deus a oportunidade que recebemos por essa onda
amiga da RS. Em conhecermos pessoas, em aumentar o nosso
relacionamento, uns pessoalmente, outros que apenas se mantiveram
restritos através do rádio, porém o suficiente para sentirmos que
cumprimos o nosso papel de comunicador. Nesse momento que já se
tornou saudade, iremos enviar a todos que ao longo desses anos nos
prestigiaram, com sua audiência principalmente no esporte, todo o
nosso afeto, e elevando o nosso pensamento ao bom Deus, que
derrame suas bênçãos sobre todos os lares, procurando abrir os
corações para brotar mais amor entre as pessoas. Buscando suplantar o
egoísmo e a inveja tão maléficos nos nossos dias. Deixamos aqui o
nosso abraço fraterno e do fundo do coração, o nosso muito obrigado,
apenas sentido em não poder encerrar os nossos trabalhos repetindo,
até amanhã se Deus assim o permitir. (MADUREIRA, José. José
Madureira: depoimento [31 de dezembro de 1980]. Volta Redonda,
Rio de Janeiro).

O texto faz referência a uma “onda amiga da RS”, ou seja, os locutores resumem
nessa mensagem final que havia um clima harmônico entre os ouvintes da emissora e
esse processo terminaria com o fim das transmissões da Rádio Siderúrgica. O que pode
ter impactado ainda mais a todos aqueles que estavam envolvidos com a emissora foi o
período em que aconteceu o término das transmissões, justamente no último dia do ano,
uma quarta-feira, que tinha o clima de renovação com a chegada do novo. O radialista
Mauro Tanury estava no momento em que a emissora foi fechada, enfatizou: “Eu estou
perplexo, tenso e até decepcionado com esse presente de fim de ano, presente de grego”
22

, a CSN havia dado um presente de mau gosto para um grupo extenso formado por

metalúrgicos-ouvintes 23, locutores e principalmente o público em geral. A edição do
jornal Diário do Vale, de 8 de agosto de 2010, tenta explicar um dos motivos para o
fechamento da emissora que seria a inicialização do processo de privatização da
empresa:
José Madureira teve uma carreira repleta de episódios notórios. Na
última transmissão da Rádio Siderúrgica, que acabou desativada em
1980, quando a CSN iniciava o processo para sua privatização,
Madureira chegou a chorar durante sua locução. (Reportagem do
jornal Diário do Vale. Volta Redonda, 8 de agosto de 2010).
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TANURY, Mauro. Mauro Tanury: depoimento [31 de dezembro de 1980]. Volta Redonda, Rio de
Janeiro. Entrevista concedida pelo ex-funcionário da Rádio Siderúrgica Nacional de Volta Redonda
para Ronald Jarbas.
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Metalúrgico-ouvinte – utilizaremos esse termo para falar especificamente do público alvo da emissora,
o operário da CSN.

No dia 1 de janeiro de 1981, a emissora iniciou uma programação sem
intervenção de locutores, apenas transmitindo músicas. As manifestações dos ouvintes
contra o fechamento da rádio aconteceram, mas não conseguiram fazer a CSN recuar
com a decisão de terminar com os serviços da emissora. Edward de Carlos, afirma que:
Quando a rádio saiu do ar em 80, se não me falha a memória, nós
tivemos assim muitas manifestações de pessoas que ligaram para lá,
puxa vida. Pessoas que tentaram interceder junto à direção da empresa
para que mudasse, não fechasse a rádio. Porque a rádio tinha audiência
ainda até no último dia. A rádio competia de igual para igual com as
outras emissoras. (CARLOS, Edward. Edward de Carlos. depoimento
[4 de dezembro de 2011]. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Entrevista
concedida pelo ex-funcionário da Rádio Siderúrgica Nacional de
Volta Redonda).

Outro motivo sobre o fim da Rádio Siderúrgica foi apresentado pelo radialista
Edward de Carlos, chefe da equipe de esportes da rádio. Para o radialista, a rádio havia
perdido a sua finalidade, por isso, foi fechada:
A finalidade da rádio siderúrgica era entretenimento. Foi por esta
razão que depois ela veio a ser desativada. Vieram outras emissoras,
vieram televisões, então ela perdeu a sua finalidade. Ela não tinha fins
lucrativos. Ela tinha fins e finalidades sociais. Então acabou a
finalidade social, a empresa passou a se interessar mais pelo lado
financeiro porque ia ser privatizada. E ela foi finalizada. (CARLOS,
Edward. Edward de Carlos. depoimento [4 de dezembro de 2011].
Volta Redonda, Rio de Janeiro. Entrevista concedida pelo exfuncionário da Rádio Siderúrgica Nacional de Volta Redonda).

Em 31 de dezembro de 1980, a cidade do aço se transforma em uma cidade
emudecida. Em um depoimento marcante Mauro Tanury define o sentimento de como
ficaria Volta Redonda, a partir daquele momento triste para a história do município:
Eu vou ficando por aqui para evitar as lágrimas. Como diz o
compositor João Donato, numa uma de suas composições “Até um dia
não é, até talvez, até quem sabe, gente bacana de Volta Redonda, que
passa ser, a partir desse dia 31, uma cidade emudecida. Vejam só uma
cidade emudecida. Tchau. (TANURY, Mauro. Depoimento [31 de
dezembro de 1980]. Volta Redonda, Rio de Janeiro).

Os depoimentos de Edward de Carlos e de Mauro Tanury são coerentes já que a
emissora em 1955 não disputava audiência com outros veículos. Com o passar dos anos
foram surgindo outros meios. A televisão principalmente na década de 1980, tinha uma
audiência muito forte, por isso, a Rádio da CSN pode ter perdido eficácia e não tinha
mais motivos para a empresa manter em funcionamento um veículo sem expressão
junto à direção da empresa e ao público.
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