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Resumo 
 

Este artigo apresenta o programa radiofônico Dick Danello Parlando d´Amore como 
documento de memória midiática. Traz as conexões entre música-voz-cultura e memórias 
de um país imaginado como romântico. Como pressupostos teóricos e metodológicos, 
vale-se de conceitos vindos da Teoria Semiótica da Cultura de Tártu-Moscou e de Teorias 
do Rádio que apontam a relevância do sentido da audição e dos vínculos entre performer 
(apresentador/intérprete/ produtor) e ouvinte para a radiofonia. Entrevistas e consultas a 
documentos de arquivo, como cartas de ouvintes, também integram o percurso 
metodológico para a composição do texto. Espera-se demonstrar a importância das 
vinculações amorosas para a construção da (s) memória(s) que programas voltados a 
comunidades de imigrantes italianos constroem.  
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Introdução 

A proposta deste trabalho parte das conexões estabelecidas entre as levas 

migratórias italianas para São Paulo, em especial nas décadas de 1950 e 1960, suas 

representações simbólicas na mídia, particularmente no rádio, de fundamental 

importância naquele momento da história do Brasil, e da constituição das memórias das 

canções e do país deixado que se afirmaram durante a trajetória de inúmeros programas. 

Ainda hoje, embora em menor número e com maior dificuldade para permanecerem no 

ar, graças aos exíguos patrocínios, programas radiofônicos dirigidos a comunidades de 

imigrantes respondem à relação entre música-voz-cultura-memória. Este artigo observa 

em que medida a seleção musical destas programações reconstrói signos que atestam a 

existência de um país imaginado e imaginário e sempre desejado como ideal e, do mesmo 

modo, discute as representações afetivas que permeiam a produção deste texto de cultura, 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Culturas Urbanas do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutora em Comunicação e Semiótica. Docente do PPGCOM-ESPM email: monicarfnunes@espm.br 
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considerando os pressupostos da Teoria Semiótica da Cultura de Tártu-Moscou, que 

entende o texto como um complexo sígnico dotado de capacidade de condensar e gerar 

memória.  

Lotman e Uspenskii (1981) afirmam que a cultura se apresenta como um conjunto 

de textos e como memória não hereditária da coletividade, expressa num sistema de 

prescrições e de proibições. Em Lotman, o texto cultural é unidade mínima da cultura, 

capaz de gerar novos significados, mas também de preservar a memória de seus contextos 

anteriores, isto é, abrigar em si mesmo memórias ancestrais, ou seja, um texto cultural 

pode conservar o que era anteriormente e, por outro lado, transformar-se. Os programas 

de rádio para as comunidades imigrantes podem, assim, ser compreendidos como textos 

culturais, como já explicitado anteriormente (NUNES, 2008; 2013). Este artigo se volta 

ao programa Dick Danello Parlando D´Amore que permaneceu no ar por mais de 30 anos 

em emissoras paulistas, tornando-se já parte da memória midiática da radiofonia em nosso 

país. 

Os programas italianos compõem a grade de algumas emissoras. Na capital e 

grande São Paulo, alguns deles dirigidos à comunidade italiana integram o dial AM e FM 

e estão também na internet. O programa em análise foi concebido, produzido e 

apresentado pelo italiano, vindo da Calábria, de Belvedere Marítimo (Cosenza), Dick 

Danello, compositor e intérprete que chegou ao Brasil em 1955. Parlando nasce nos anos 

de 1980, atravessou décadas, encerrando sua participação no dial em 20163. Passou por 

estações como a rádio Trianon, Capital e a Gazeta FM, vencedor de vários prêmios 

concedidos pela Câmara Municipal de São Paulo como sendo um veículo de valorização 

da cultura italiana. No presente artigo, atenta-se à linguagem deste programa, à 

constituição da seleção musical, à participação do ouvinte, observada por meio de cartas 

obtidas do arquivo pessoal de Danello, e à sua performance. Apresenta-se aqui 

depoimentos do artista.4 

A história de Parlando D´Amore mostra um repertório baseado nas canções 

consagradas pela cultura italiana seguindo igualmente as sugestões pautadas pelo 

                                                 
3 Em entrevista concedida a esta pesquisadora, em julho de 2017, Dick Danello afirma que pretende voltar 
ao rádio até 2018. 
4 O programa Parlando d`Amore integrou a pesquisa “A canção das mídias: memória e nomadismo” 
conduzida pelos membros do Musimid, centro de estudos em música e mídia (ECA USP/UNIP) da qual 
esta pesquisadora participou. A investigação foi coordenada por Heloísa Valente. 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 3 

semanário Sorrisi Canzoni, que teve sua primeira edição em 1952, na Itália. A revista 

nasceu como um magazine dedicado exclusivamente às canções de sucesso e, depois do 

surgimento da televisão, incorporou ao seu título TV Sorrisi Canzoni, trazendo, além das 

letras de sucesso e suas histórias, notícias de celebridades musicais. Dick Danello possui 

uma coleção expressiva destes semanários de onde frequentemente extraía a seleção para 

o Parlando. Além disso, sempre contou com suas viagens como fonte de pesquisa e com 

as músicas mais tocadas das FMs italianas; além de trazer as canções dos inúmeros 

Festivais de Sanremo e as composições de sua própria autoria.  

O artigo fundamenta-se na Teoria Semiótica da Cultura de Tártu-Moscou, assim 

como nas Teorias do Rádio que atentam aos vínculos afetivos e comunicativos postos em 

movimento por esta mídia calcada nas sutilezas do sentido da audição.  

Ouvir rádio: vínculos e amor 

Aproximar-se de Dick foi bastante simples. Logo estávamos marcando entrevista 

em seu estúdio, no centro da metrópole paulista. O prédio antigo da Avenida Ipiranga 

abriga três salas repletas de vinis, enciclopédias de músicas italianas, fotografias do artista 

quando jovem, pôsteres de filmes dos quais participou como ator, de festivais musicais, 

como Sanremo, partituras, roteiros de programas de rádio, cartas de ouvintes e muitos 

objetos que revelam Dick Danello um performer.  

Compositor, intérprete, produtor e pesquisador musical, tendo realizado a 

pesquisa sonora para produções televisuais como a novela Fogo sobre Terra, escrita por 

Janete Clair e dirigida por Walter Avancini, produzida pela Rede Globo de Televisão, em 

1974/1975; Terra Nostra, escrita por Benedito Ruy Barbosa e dirigida por Jayme 

Monjardin, também produzida pela Rede Globo, entre 1999/2000; e composto o tema de 

filmes nacionais, tal qual Sinal Vermelho para as Fêmeas, dirigido por Fauzi Mansur, em 

1972; cantor exclusivo de cruzeiros temáticos, como Prata Italiana, produtor e 

apresentador radiofônico, diz de si mesmo que gosta é de experimentar atividades 

artísticas. “Eu não sou um cantor, um intérprete, eu sou um artista que procura dentre as 

várias manifestações artísticas, fazer as coisas, como fiz a peça Jesus Cristo Superstar 

nos anos 70 (...), foi uma experimentação”, conta durante sua entrevista. 
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  Dick integrou, como compositor e cantor, o movimento Jovem Guarda e se 

orgulha de dizer que foi batizado por Roberto Carlos de o Italianíssimo. Ainda na década 

de 70, participou de outras realizações, como A Ilha dos Paqueras, de Fauzi Mansur, para 

a qual compôs a trilha sonora. Também atuou, sob a direção de Carlos Reichenbach, em 

Corrida em Busca do Amor, 1972.  

Parlando D`Amore nasceu de uma escuta amorosa. Na década de 1960, Dick era 

ouvinte do programa italiano Una voce italiana nel cielo del Brasile, transmitido pela 

Rádio Gazeta FM, aos sábados, das 11h30 às 12h00, produzido e apresentado por 

Antonella Petrucci e Gianpaolo Flaviolli. “Eu conheci a Antonella Petrucci, e quando ela 

faleceu deixou o seu acervo de compactos importados da Itália pra mim, pois ela achava 

que eu era aquele que continuaria de alguma maneira a divulgar a música italiana”! Dick 

foi incentivado a criar seu próprio programa. E reconhece sua importância em ter aberto 

caminhos para outras produções destinadas à música italiana no rádio: “abri portas porque 

as portas se abriram pra mim”. 

A incursão pelo rádio se mostrou mais duradoura do que as performances 

cinematográficas e teatrais de Danello. “O rádio é uma experiência linda porque o rádio 

continua sendo um meio de comunicação indispensável”, afirma, e insiste na importância 

de “saber o que está falando, saber o que está apresentando, saber a história daquilo” para 

poder conduzir um programa de rádio. Reforça que seu desejo, ao longo da carreira, foi 

o de “mostrar um pouco da cultura italiana, do made in Italy”.  

Não apenas os imigrantes italianos e descendentes compõem a audiência que 

durante anos enviou telefonemas e cartas pedindo músicas, escrevendo frases para 

concorrer aos prêmios oferecidos pelo radialista. O público de Parlando D´Amore 

caracterizou-se como amante da música italiana, de Dick e da própria Itália – uma Itália 

imaginada, materializada pelas palavras do artista quer na forma da apresentação 

radiofônica quer como tradução das letras das canções. Conforme escreve Esmeralda, fã 

do Parlando e de Dick: 
Querido Dick, é com enorme prazer que lhe escrevo pela primeira vez, 
ouvi seu programa uma vez e nunca mais deixei de ouvi-lo, isso faz 
quase um ano. Sabe, adoro quando você fala aquelas frases 
maravilhosas e tradusções5  das músicas, tudo o que você fala transmite 

                                                 
5 As cartas enviadas ao Programa Parlando d´Amore foram aqui transcritas respeitando sua forma 
original. Erros relacionados à norma culta da língua foram mantidos. 
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amor, pois o que falta no mundo é o amor, acho que deveria haver 
parlando d´amore todos os dias e não só no sábado (...) Querido,  não 
sou italiana e nem descendente, mais tudo que diz Itália é romântico e 
bonito.6 

Não é novidade repisar sobre a capacidade do rádio para criar laços afetivos entre 

ouvinte e locutor. A carta, transcrita parcialmente acima, dentre tantas outras 

manifestações, só corrobora esta máxima. Finaliza a ouvinte: “Ah! Querido, para você o 

meu doce beijo e um pedacinho do meu coração. De sua fã, Esmeralda”.  

Ser suscetível aos efeitos da audição e ao prazer obtido com a escuta da 

musicalidade da voz, possibilitando a terna relação estabelecida entre locutor e ouvinte, 

conforme já demonstramos (NUNES, 1999), tem suas origens nas complexas intersecções 

entre as paisagens sonoras e musicais que antecedem o nascimento, na presença 

arquetípica da voz materna, no inconsciente, e no prazer engendrado pelo jogo com as 

próprias vocalizações infantis. 
As vocalizações são produzidas espontaneamente ao longo das 
primeiras atividades do homem, e o prazer nascido da utilização da voz 
humana, ativando as zonas límbicas pela interpretação do sentido 
auditivo, seguiu pouco a pouco o prazer proprioceptivo na gênese da 
arte e se transformou gradualmente, com o desenvolvimento da 
linguagem, em arte oratória e em canto (CAMPBELL apud CHARLES, 
2011, p.172). 

 

O interesse humano pelo canto, pela música ou mesmo a força sígnica da 

musicalidade da voz - da voz do locutor e a do intérprete da canção, considerando, aqui, 

Dick Danello quem “fala aquelas frases maravilhosas”, como escreve Esmeralda, 

apresenta e traduz músicas românticas, como atesta, em outra carta, o ouvinte Da Silva, 

“Amanhã, sábado, estarei atento para deliciar meus ouvidos com a bonita música 

italiana”7 -  atende às características especiais do desenvolvimento do sentido da audição. 

O sentido da audição e o do movimento são os primeiros a surgirem (WULF, 

2007). Pesquisadores relacionados aos mais variados campos do saber apontam para a 

anterioridade do som nas vidas humanas. Entre outros autores, podem ser citados, o 

historiador das literaturas orais, Paul Zumthor (1983), os psicanalistas Georg Groddeck, 

                                                 
6 Carta enviada pela ouvinte Esmeralda, remetida de São Bernardo do Campo, São Paulo, em  25/09/1983. 
Material coletado do arquivo pessoal de Dick Danello. 
7 Carta postada sem remetente, assinada somente como Da Silva, em 22 de outubro de 1982. Arquivo 
pessoal de Dick Danello. 
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(1972), Denis Vasse (1977), os musicólogos Miguel Wisnik (1989), Murray Schafer 

(2013) só para nomear alguns. Recém-nascidos não conseguem distinguir cores, somente 

com cerca de três meses de idade, à medida do desenvolvimento do córtex visual, 

entretanto, podem diferenciar ritmos e tons (ROSE, 2006) – o que justificaria, do ponto 

de vista ontogenético, o interesse pela música em todas as culturas (TREHUB, 2003). 

Música, voz, escuta, inconsciente e cultura se interpenetram, tornam-se pressupostos 

decisivos para tratar a experiência radiofônica.  

Com base nas particularidades do sentido da audição, especialmente pelo fato de 

ser um sentido retroativo, ou seja, o locutor ouve a si mesmo - o antropólogo Christoph 

Wulf imputa ao ouvido papel preponderante para a constituição da subjetividade - 

fundada no complexo processo da percepção e afetação de si - pois além de ouvirmos os 

sons de nosso próprio corpo, ouvimos a fala, sempre social e individual: “quando uma 

palavra endereçada a um outro homem é percebida, torna-se para o locutor e para o 

ouvinte o ponto de partida para outras palavras e assim por diante” (WULF, 2007, p. 59). 

O ouvido, prossegue o pesquisador do Centro de Antropologia Histórica de Berlim, é 

também um órgão ligado à socialização, ao estabelecimento de vínculos. 

 
Sentimentos de segurança e pertença se formam pela percepção da 
interpelação. O sentido do ouvido é o sentido social. Nenhuma 
comunidade social se forma sem que os membros aprendam a se 
escutar. Crescemos em uma cultura com a ajuda da percepção dos 
barulhos, das sonoridades, das tonalidades e das palavras. Esses 
processos começam antes do nascimento, e se intensificam depois do 
nascimento e na primeira infância (WULF, 2007, p. 58). 

As sutilezas do ouvido, do ouvir ou da escuta – ainda que Roland Barthes (1982) 

aponte as diferenças, ouvir como um ato fisiológico e escutar, psicológico – ganham 

densidade nas transmissões radiofônicas, uma vez que o sentido da audição fica em 

evidência e a voz, que soa do rádio como materialidade sígnica, também. 

 Em Dick Danello Parlando D´Amore, há um jogo comunicativo fundado nas 

vinculações ampliadas pelo sentido da audição e proporcionadas pela própria biologia do 

amor, segindo os preceitos de Humberto Maturana e Gerda Verden-Zöller (2003) e, 

evidentemente, nas amorosas criações do artista, a exemplo das frases que profere ao 

longo e ao final do programa constituindo-se em uma assinatura. 
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 Vale esclarecer que a psicóloga alemã, Verden-Zöller, entende que nossa 

capacidade para a coexistência social surge à medida que crescemos validando a auto 

aceitação, graças à aceitação do outro, e isso se torna possível nos encontros íntimos, 

corporais, com nossas mães, em nossa primeira infância, na confiança mútua e total que 

esta interação deve prover. A autora argumenta: “nós, os seres humanos, temos a 

capacidade de viver no amor se crescemos no amor, e necessitamos viver no amor para 

nossa saúde espiritual e fisiológica” (MATURANA; VERDEN-ZÖLLER, 2003, p. 83). 

A pesquisadora postula que logicamente podemos aprender o ódio, a indiferença, a 

desconfiança, mas quando isto ocorre e se torna central na sociedade, a própria vida social 

se extingue e como a vida social está fundada no amor, é o próprio humano que se acaba 

com o fim da convivência social. A autora vai mais longe ao dizer que “o amor é a 

emoção, a disposição corporal dinâmica que constitui em nós a operacionalidade das 

ações de coexistência na aceitação mútua em qualquer domínio particular de relações com 

outros seres humanos ou não” (idem). 

 Podem-se alargar, assim, os processos de produção de vínculos e de sociabilização 

para pensar o rádio. A tessitura voz/música adensada por conceitos tão primordiais, como 

a presença do amor nos fundamentos do humano, e pela própria impossibilidade de não 

nos comunicarmos, seguindo os axiomas comunicacionais propostos pelos autores de 

Palo Alto (WATZLAWICK, 1993), repercute no corpo daquele que escuta rádio. E cabe 

aqui a reflexão de Eugênio Menezes ao estudar as vinculações na cultura do ouvir 

(MENEZES, 2008, p. 117): “na cultura do ouvir somos desafiados a repotencializar a 

capacidade de vibração do corpo diante dos corpos dos outros, a ampliar o leque da 

sensorialidade  para além da visão.”  

Ancorados pelo amor, letra, escuta, voz (e sua musicalidade) e as operações da 

memória reconstituem corpos simbolicamente. À distância, enredam-se o corpo do artista 

Dick Danello, do ouvinte e de seus objetos de amor: a música, a Itália, o ser amado. As 

cartas de ouvinte tornam-se importantes instrumentos que revelam não apenas números 

da audiência, mas, sobretudo, os graus das aproximações destes cometimentos neste 

gênero radiofônico. O que será discutido na próxima seção. 
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Tudo que é feito com amor, não é pecado...: à escuta de palavras românticas    

  Se o amor é o fundamento do humano e se os vínculos sonoros fortalecem a 

socialização que no rádio é conduzida pela imaginação e pela memória do ouvinte, falas 

amorosas destinadas, muitas vezes, a um público envelhecido, que sonha uma terra 

deixada por meio da música e de palavras doces, adquirem credibilidade, talvez, porque 

se apoiam em experiências pessoais. Assim, Dick Danello explica suas intervenções: “as 

coisas que eu falo no meu programa não invento, eu vivi aquilo, paixões, acontecimentos, 

amores, (...) então, a gente solta uma frase, não é uma frase buscada, mas é sentida e 

vivida”. 

 Exemplifica o seu repertório de frases vividas rememorando a paixão que uma 

secretária nutria por ele: “um dia disse pra ela: olha, tudo aquilo que é feito com amor 

não é pecado. Livrei ela desse conflito todo (...)”, conta, e completa dizendo que o ouvinte 

percebe o envolvimento que certas frases contêm e respondem com a escuta fidedigna. O 

público de Parlando d´Amore buscou romantismo, segundo Dick Danello. De alguma 

forma, buscou no repertório selecionado de canções ou de frases amorosas as vinculações 

necessárias à sua sobrevivência em face das dificuldades do cotidiano. E, desta maneira, 

ter a carta atendida, o pedido da música ou de uma frase romântica pode ainda simbólica 

e imaginariamente permitir o deslocamento do ouvinte a outro tempo e a outro lugar.  

 Assim, podemos ler a carta de Dora, de 75 anos, filha de imigrantes italianos, que 

escreve pela primeira vez a um programa de rádio para elogiar Dick, pedir músicas e 

intérpretes preferidos. “Gostaria que num dia bem próximo, durante o programa Parlando 

D`Amore, eu ter a oportunidade de fechar os olhos e ao som da voz de Tito Schipa, sentir-

me quase em cello,8 ouvindo Senza Nisciuno, que desde já agradeço e aproveito para 

oferece-la ao senhor” (Dora).9 

A ouvinte Dora dirige suas demandas amorosas, tentativas de completude da 

ordem do imaginário (LACAN, 1985), a Dick, alimentando o desejo de um céu 

                                                 
8 A grafia correta da palavra, na língua italiana, é cielo; em português, céu. A transcrição foi fiel à fonte 
original. 
9 Carta postada por Dora Seródio, de São Paulo, datada de 25 de fevereiro de 2001. Arquivo pessoal de 
Dick Danello 
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paradisíaco, a própria Itália? Por meio da voz de um determinado cantor. Também quer 

conhecer a história da música que solicita e descobrir a relação entre a canção Caruso, de 

Lucio Dalla, e o nome do cantor Enrico Caruso. Estas inquietações correspondem ao que 

Danello afirmou em entrevista: a maioria do seu público conhece a música italiana. E o 

artista investiu nesta vertente, iluminando histórias, episódios de Festivais, realizando as 

traduções das canções para fortalecer a importância e a divulgação da música italiana. 

 Entretanto, as projeções do imaginário, modos de vinculação e produção de 

subjetividade por meio da ecologia radiofônica, podem ser testemunhadas em outras 

formas de demandas de amor. Uma das cartas encontrada no arquivo do artista chama 

particularmente atenção. Uma jovem, que se nomeia como  Nilda, pede a Dick que faça 

a mediação entre ela e um conhecido cantor italiano, Amadeo Minghi. E sustenta que 

apenas Dick poderá ajudá-la naquela conquista, pois supõe que os dois sejam amigos. 

Mais do que o apelo de uma fã, é a sociabilidade fundada nas vinculações sonoras e de 

amor que reforçam a crença de Nilda na ajuda mediada pelo apresentador para viabilizar 

a aproximação desejada. 

 De muitas maneiras, a história deste programa revela memórias do amor 

romântico materializadas em formatos particulares: as cartas, as frases de Dick e a seleção 

musical pautada quase sempre neste gênero de canção. 

Memórias do amor romântico  

 Anthony Guiddens (2011) registra que o amor romântico se faz presente no final 

do século XVIII absorvendo os elementos do amor paixão, ainda que tenha se tornado 

diferente dele. Um destes elementos é a idealização temporária do outro. Já no século 

XIX, as formas de relacionamento conjugal sofrem transformações e os laços 

matrimoniais se estabelecem além da importância econômica. Ainda que estas ideias 

sejam difundidas no âmbito burguês, o romance, o romance-folhetim divulgam os ideais 

do amor romântico em maior escala e esta forma de amor se torna universal. “Ser 

romântico passou a ser sinônimo de cortejar” (GUIDDENS, 2011, p. 36).  

Embora os desdobramentos do amor romântico e as ligações que mantêm com 

outros tipos de amor tenham sido fundamentais para as transformações familiares, da 

sexualidade, de mulheres e homens, não trataremos destes aspectos neste artigo. 
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Interessa-nos o fato de que esta forma de amor, romântica, introduz uma “narrativa para 

uma vida individual (...) contar uma história é um dos sentidos do romance, mas esta 

história tornava-se agora individualizada, inserindo o eu e o outro em uma narrativa 

pessoal” (Guiddens, op. cit, p. 50).  

 Esta narrativa pessoal se vale também do aspecto sublime do amor, separado das 

compulsões eróticas típicas do amor apaixonado. Guiddens explica que a atração no amor 

romântico é entendida como um ato comunicativo que evidencia as qualidades do outro, 

de modo a tornar a vida de alguém completa. Este signo de completude permanece nas 

canções românticas pedidas no Parlando d´Amore, que, suspeitamos, fala de um amor 

romântico, sublime, capaz de inspirar a completude nas buscas imaginárias do ouvinte, 

mas também com traços do amor paixão, ainda que sob a rubrica do romântico. A história 

narrada musicalmente pode ser também a história de cada um.   

Um país imaginário  

A linguagem deste gênero de programa radiofônico, efetivamente, reconstrói a 

memória de cada um? Daqueles que perderam a solidez da terra natal, como os 

imigrantes? Trabalhos anteriormente realizados (Nunes,208; 2013) demonstram a 

permanência de canções que rearticulam, sempre de modo novo, paisagens de afetos 

imaginadas – uma vez que tanto do ponto de vista neurobiológico como cultural, é tácito 

o entendimento sobre a inexatidão das lembranças, graças ao fato de não serem 

armazenadas como reproduções fac-símiles da realidade, mas construídas por complexos 

processos neurais.  Steven Rose (1994, p. 369) sublinha: “a memória não corresponde a 

uma inscrição passiva de dados sobre a tábua de cera do cérebro, mas consiste em um 

processo ativo”. Este ativação constante permite dizer que a memória é também invenção, 

construção. 

Somos sempre exilados, deslocados do passado, parafraseando Oliver Sacks 

(2006), seja como os desterrados, de fato, tal qual o imigrante, ou os herdeiros de 

narrativas identitárias comunitárias, a exemplo das histórias narradas de pais imigrantes 

para filhos ou de avós emigrados para netos sobre seus lugares de origem, ou ainda somos 

exilados da completude desejada e edificada na cultura contemporânea pelos alcances 

sociais do amor romântico – ilustra a carta da ouvinte apaixonada por Amadeo Minghi. 

Em Parlando D´Amore, o que se inventa como signo reconciliador de nossa existência 
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lacunar, em deslocamento e incompleta, tornada coerente pela memória reconstruída, é a 

Itália romântica.  

Mas de qual Itália falamos? João Bertonha (2005) esclarece que entre 1870 e 1970, 

mais de 26 milhões de pessoas deixaram o território italiano para viver em outros lugares. 

O autor postula que a migração é um fenômeno comum entre os italianos, um fenômeno 

conhecido desde a Idade Média, e que o ato de emigrar, seja para cidades interiores à 

Itália ou para fora da península, não pode ser atribuído apenas a momentos difíceis, de 

penúria econômica; acabou por constituir o modo de ser deste povo. Entretanto, o termo 

“emigração italiana”, entendida homogeneamente é um equívoco.  Para o autor, a questão 

da identidade italiana atravessou os séculos XIX e XX e, em certa medida, ainda não se 

resolveu. Comenta: 
não espanta que boa parte das estratégias emigratórias dos italianos 
durante esse longo processo que foi a imigração em massa tenha se 
baseado em aldeias e regiões e, não necessariamente, no país Itália, o 
que  leva muitos pesquisadores a questionarem se, mesmo depois da 
unificação italiana, havia de modo efetivo uma emigração de italianos 
propriamente ditos (BERTONHA, 2005, p. 94). 

A profusão de regiões e seus costumes, apesar da globalização, revelam-se nas 

músicas também. No programa de Dick Danello sempre houve espaço para as traduções, 

explicações das vinte regiões, dos vinte tipos de dialetos e de músicas diferentes que 

existem, procurando esclarecer ao ouvinte sobre esta diversidade. O “foco do programa é 

a música”, explica o performer. 

 Do ponto de vista das Teorias do Rádio, a opção de Danello como estratégia para 

diferenciar seu programa é pertinente. Para Armand Balsebre (2004, p. 92), “a música é 

considerada como a mais pura personificação do rádio (...), como linguagem de imagens 

sonoras, a linguagem radiofônica tem reforçado o simbolismo da linguagem musical.”  

Não à toa, Dick Danello afirma: o “ouvinte tem que sonhar com a música”! Assim, as 

identidades em deslocamentos acomodam-se no sonho que sonha a música de um país 

imaginado como romântico, a exemplo das “mais tocadas do programa”, rapidamente 

elencadas abaixo:10 

                                                 
10 Esta listagem inclui um rol de pedidos de ouvintes indicados em um documento que é o roteiro das 
músicas para serem tocadas em cada programa, elaborado por Dick -  catalogado entre junho de 2011 a 
março de 2012 – e apresentam a música e o intérprete.  Há também as músicas pedidas pelas cartas obtidas 
junto ao arquivo pessoal de Danello, nestes documentos a música nem sempre está acompanhada pelo 
intérprete e a datação é bastante variada.   
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Música  Intérprete 

Il Mondo J. Fontana 

Io ti Daró di piú O. Vanoni 

Amore Scusami R. Pavone 

L´Italiano Dick Danello 

Noi Ciamiamo Noi Giovani 

Vedrai Vedrai L. Tenco 
 

L´Amore e attimo M. Ranieri 

Vivo per lei A. Bocelli 

The Prayer A. Bocelli/ C. Dion 

Vorrei Incontrarti Ron 

Fiumi di Parole Jalisse 

La Pioggia G. Cinquetti 

Rose Rosse M. Ranieri 

La mia storia G. Grignani 
 

L`ultimo Romantico P. Donaggio 

Caruso Lucio Dalla 

Senza Nisciuno   Tito Schipa e Enrico Caruso 

Magia Pipo e Mônica 

Champagne  

– Bela Senz´anima Ricardo Cocciante 
 

 

                             La prima compagnia - Sérgio Endrigo 

  

Considerações finais -  Noi ci amiano 

 Io ti amo tu mi ami non ci importa della gente noi insiemi noi ci amiamo noi viviamo11 

À guisa de conclusão, optamos por aproximar Dick Danello Parlando D´ Amore 

às leituras de Roland Barthes (1984) sobre o discurso amoroso. Se o amor romântico 

                                                 
11 Disponível em <http://www.vagalume.com.br/chelon-georges/noi-ci-amiamo > Último acesso em julho 
de 2017. Intérprete Georges Chelon. Tradução livre: eu te amo, tu me amas não importam as pessoas, nós 
juntos nos amamos, nós vivemos. 

http://www.vagalume.com.br/chelon-georges/noi-ci-amiamo
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inunda os sonhos dos ouvintes, como quer o artista italiano, possibilitando a integração 

entre o valor simbólico e significativo da música à linguagem radiofônica (BALSEBRE, 

2004), valendo-se de representações vinculadoras como a voz, a escuta e a memória – o 

“eu-te-amo” presente em grande parte das letras musicais sonhadas pelos ouvintes 

mostra-se não como um sintoma, mas como uma ação, seguindo os apontamentos de 

Barthes.  

 Quando profere “eu-te-amo”, o sujeito apaixonado não quer apenas receber eu 

também. “ O que quero é receber a fórmula, o arquétipo da palavra de amor, como uma 

chicotada em cheio (...) que as duas palavras se respondam em bloco, coincidindo 

significante por significante” (BARTHES, 1984, p.101). O sujeito quer ouvir eu-te-amo. 

Noi ci amiano como metáfora do constante “eu-te-amo” repetido tantas vezes nas músicas 

românticas radiofonizadas, expande-se além do clichê. Consente um propósito: palavra 

arquétipo, mágica e mítica devolvendo ao sujeito a certeza de que ele está sendo amado. 

Dick Danello, desde o início das transmissões de seu programa, na década de 1980, 

finalizou cada uma das emissões com o seguinte bordão: “ em qualquer circunstância, 

aconteça o que acontecer, quero que você saiba que nunca, jamais  vou esquecer você”. 

De muitas maneiras, o programa também disse ao ouvinte: noi ci amiano. 
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