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Resumo 

 

Este estudo expõe, mediante pesquisa documental e bibliográfica baseada nos fundamentos 

da História Oral, um extrato da trajetória de Gisela Swetlana Ortriwano no Departamento de 

Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo 

CJE-ECA/USP. Referência nos estudos sobre o rádio no Brasil, a docente ecana revelou neste 

estudo um percurso marcado por afetos à Instituição de Ensino Superior onde, por mais de 

três décadas, atuou como aluna, docente e pesquisadora.  
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Introdução 

Meses antes de completar 20 anos de idade, Gisela Swetlana Ortriwano3 deixou a casa 

de seus pais e irmãos, na Avenida São Miguel, 3428, Vila Marieta, zona leste de São Paulo, 

para iniciar uma jornada definitiva em um lugar distante. O ano era 1968 e o Brasil vivia as 

agruras da Ditadura Militar, que atingia o ápice na noite de 13 de dezembro com a instauração 

do Ato Institucional nº 5, o AI-5, que outorgou ao então presidente, o general Arthur da Costa 

e Silva, o poder de fechar o Congresso, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais. 

Houve ainda o afastamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal e a intervenção nos 

governos estaduais e prefeituras. 

É neste violento período histórico, em que muitos foram presos, torturados ou mortos, 

que Gisela Swetlana Ortriwano ingressou na Universidade de São Paulo, a USP, para cursar 

Sociologia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. A conclusão da licenciatura e do 

bacharelado naquela área foram os trajetos naturais de uma jovem que se preparou, durante 

a adolescência, para ser professora. Porém, o contato com uma outra ciência, a Comunicação, 
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arrebatou Ortriwano, que um ano após ingressar em Sociologia resolveu cursar, de forma 

concomitante, a faculdade de Jornalismo, que então formava profissionais que tiveram como 

primeiro grande desafio o enfrentamento da repressão e da censura de militares que estiveram 

no comando do país por mais de duas décadas. 

De aluna à docente da USP, Gisela Swetlana Ortriwano encontrou no rádio um campo 

profícuo ao ensino, à pesquisa e à extensão. Tal envolvimento chegou ao ponto de torná-la 

referência no Brasil nos estudos deste meio de comunicação. É de autoria dela o livro “A 

Informação no rádio: os grupos de poder e a determinação dos conteúdos”, lançado em 1985 

e que estava ainda disponível no primeiro semestre de 2021 no catálogo da Summus 

Editorial4. Originária da dissertação de Mestrado de Ortriwano defendida em 22 de junho de 

1982 na Escola de Comunicações da Universidade de São Paulo (ECA/USP), sob a orientação 

de Andre Casquel Madrid com o título “Informação no rádio: critérios de seleção de notícias”, 

a obra tornou-se basilar, mantendo-se como referência citada por inúmeros pesquisadores que 

atuam de norte a sul do Brasil. 

Outra contribuição seminal à academia é a tese de doutorado defendida por Ortriwano 

em seis de junho de 1990, na ECA/USP, intitulada “Os (des)caminhos do radiojornalismo”. 

A obra ainda não publicada é pioneira por ser a primeira no Brasil dedicada exclusivamente 

ao radiojornalismo (LOPEZ E MUSTAFÁ, 2012; GOUVEIA, 2011; PERUCHI E TRIGO, 

2008). Orientada por Ciro Juvenal Rodrigues Marcondes Filho, Ortriwano desenvolveu um 

estudo que se distinguiu das pesquisas da época não apenas pelo ineditismo da temática, mas 

principalmente por ter um conteúdo que revelava a urgência do tema que, até então, não havia 

sido explorado com a abrangência delimitada pela autora.  

Na primeira parte, a tese expõe em pesquisa bibliográfica e documental o rádio como 

meio jornalístico e instrumento de informação e, na segunda parte, mostra quais as barreiras 

que geravam o não aproveitamento das potencialidades jornalísticas do rádio mediante 

entrevistas com profissionais que atuavam em emissoras paulistanas. O ensino vem em 

seguida com base no depoimento de professores de radiojornalismo de faculdades da grande 

São Paulo do fim dos anos 1980 e, em sua parte final, a obra indica pontos de estrangulamento 

que impediam o uso do rádio como meio jornalístico. Após 30 anos, os apontamentos de “Os 

(des)caminhos” revelam proximidade com o contexto do rádio frente ao avanço da tecnologia 

e do surgimento de formatos digitais sonoros como o podcast, assim como a convergência 

das mídias no ambiente virtual (GALVÃO JÚNIOR, 2021). 

 
4
 Mais informações em https://www.gruposummus.com.br/livro/informacao-no-radio-a/  

https://www.gruposummus.com.br/livro/informacao-no-radio-a/
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Em mais de três décadas, Ortriwano pesquisou, orientou e escreveu textos científicos 

sobre praticamente tudo que envolve o universo do rádio: história, teorias, programação, 

dramaturgia, esporte, política, comunicação popular, regionalismo, ensino, mercado de 

trabalho, emissão e recepção, jornalismo, publicidade, internet. O rádio público, o educativo 

e o comercial, as interfaces com outras mídias, os processos de produção de notícias e a 

interatividade foram outras temáticas abordadas pela docente ecana, que ainda orientou 

dezenas de estudos acadêmicos, como trabalhos de conclusão de curso, projetos de extensão, 

dissertações de mestrado e teses de doutorado. Grande parte deste acervo está na biblioteca 

da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, servindo há décadas de 

referencial teórico para quem tem paixão pelo rádio. Nestes trabalhos, Gisela Swetlana 

Ortriwano tem instigado a reflexão crítica e a compreensão do papel social de gerações de 

alunos, professores, pesquisadores e profissionais. 

O percurso acadêmico foi empreendido, em quase a totalidade, no Departamento de 

Jornalismo e Editoração (CJE) da ECA/USP, lugar onde Ortriwano atuou como docente de 

radiojornalismo de 1973 até meados de 2003, pouco antes de seu falecimento5. Tal fato 

motiva a elaboração deste texto6, que visa expor o trajeto da docente ecana na Instituição 

onde ela se formou, lecionou, pesquisou e difundiu conhecimentos. A metodologia adotou a 

pesquisa documental e bibliográfica alinhada aos fundamentos da História Oral (BOM 

MEIHY, 1996), que compreende um conjunto de procedimentos envolvendo a elaboração de 

um projeto ou pesquisa que definiu determinados indivíduos que foram entrevistados para 

fim documental mediante planejamento, condução de gravações em áudio, transcrição e 

conferência dos depoimentos coletados, com a devida autorização das fontes para veiculação.  

Aplicável ao campo das Ciências Sociais Aplicadas, a metodologia escolhida preserva 

a oralidade dos depoimentos e estabelece significações derivadas da linguagem, permitindo 

a composição de um recorte temporal e espacial sobre um tema específico. Os depoimentos 

permitem ainda, a partir da retomada de eventos passados, avaliar decorrentes reflexos no 

presente e projeções futuras do tema tratado. Assim, considerou-se como apropriada adotar a 

modalidade “História Oral Temática” (BOM MEIHY, 1996) que prospecta, pela interpelação 

de um assunto específico e preestabelecido, o esclarecimento ou a opinião do depoente acerca 

do que foi definido em pauta prévia. A opção decorre do fato de ser aquela que expõe maior 

 
5
 Ocorrido em 19 de outubro por complicações de um câncer. 

6
 Resultante de pesquisa de pós-doutoramento empreendida pelo autor no CJE-ECA/USP entre abril de 2019 a 

maio de 2021, sob supervisão do prof. Dr. Luciano Victor Barros Maluly. 
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objetividade, ao contrário da modalidade “História Oral de Vida”, que oferece autonomia 

maior à dissertação do entrevistado; e da “Tradição Oral”, centrada em mitos manifestos pela 

transmissão geracional. 

 

Ortriwano e a ECA/USP: uma relação construída de afetos 

Um ano após a graduação em jornalismo, em 1973, Gisela Swetlana Ortriwano obteve 

vaga como auxiliar de ensino voluntária do CJE-ECA/USP. A contratação em regime parcial 

na função aconteceu em 1974 e seguiu até 22 de junho de 1982, quando ela passou ministrar 

aulas nos cursos de Comunicação Social da Escola de Administração do Estado do Maranhão, 

em convênio mantido com a ECA/USP. A promoção como professora assistente ocorreu após 

obtenção do grau de mestre em 1982 e o enquadramento funcional como professora doutora 

em regime de dedicação exclusiva aconteceu em 1990, ano da defesa do doutorado.  

Entre 1974 e o final da década de 1980, Ortriwano ainda fez parte do corpo docente 

de outras Instituições de Ensino Superior, como a fundação Karnig Bazarian, em Itapetininga, 

São Paulo; o Instituto Metodista de Ensino Superior, em São Bernardo do Campo; o Centro 

Universitário Braz Cubas, em, Mogi das Cruzes; e as Faculdades Integradas Alcantara 

Machado, a FIAM, em São Paulo. Entre as décadas de 1970 e 1980, a docente ecana dividiu 

o exercício da docência com a carreira profissional efetivada nas tevês Globo e Cultura, em 

São Paulo, onde participou da criação de centros de documentação para telejornais em ambas 

as emissoras, então inéditos à época (ORTRIWANO, 1988, 1990). Porém, dentre todos esses 

espaços, o Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo foi eleito o preferido por Gisela Swetlana Ortriwano. Lá ela fez 

amizades e parcerias que a acompanharam desde a época de aluna até o fim de seus dias como 

docente e pesquisadora. 

Dos professores que teve na graduação, Gisela Swetlana Ortriwano encontrou em 

João Walter Sampaio Smolka uma referência essencial para o ingresso na docência. Jornalista 

autodidata consagrado no rádio nos anos 1950 e 1960, Walter Sampaio decidiu graduar-se e, 

para tanto, prestou o vestibular para o curso de jornalismo da Universidade de São Paulo, 

classificando-se na terceira colocação da primeira turma da antiga "Escola de Comunicações 

Culturais". Todavia, Walter Sampaio entrou para a história da ECA/USP por contribuir com 

o florescer de um curso que era rico em docentes com conhecimento teórico, mas carente de 

professores com experiência comprovada para ministrar disciplinas essencialmente práticas, 

como as de radiojornalismo e telejornalismo (MARQUES DE MELO, 2002). Por isso, ainda 



 

 
 

5 

 

aluno, Walter Sampaio foi alçado à função de professor de rádio e televisão da USP e, dentre 

seus alunos estava Gisela Swetlana Ortriwano, que ocuparia a mesma função anos depois. 

Enquanto discente, Ortriwano chegou a atuar como monitora de Walter Sampaio, 

sendo a convivência com aquele mestre apontada como decisiva para a opção pelo rádio. A 

ponderação é de Lígia Maria Trigo-de-Souza, que foi aluna na graduação em jornalismo e 

orientanda de mestrado da docente na ECA/USP. Para ela, a influência de Walter Sampaio 

era tamanha que estava presente nas falas e textos que Gisela Swetlana Ortriwano escreveu. 

“A gente pode pensar o Walter Sampaio como um ‘pai de Gisela’, neste sentido do 

desenvolvimento dela [no rádio]. Principalmente nos textos iniciais, as referências dela são 

os textos do Walter Sampaio. Ela trazia isso nas aulas” (DEPOIMENTO DE LÍGIA MARIA 

TRIGO-DE-SOUZA, 2020). 

Outra influência determinante à formação do pensamento teórico de Ortriwano pode 

ser atribuída a Ciro Juvenal Rodrigues Marcondes Filho, que antes de ser orientador da tese 

de Gisela no CJE-ECA/USP foi colega de turma dela na graduação em jornalismo entre 1969 

a 1972. Ciro Marcondes Filho percorreu na USP caminhos semelhantes aos de Ortriwano ao 

graduar-se simultaneamente nas faculdades de Ciências Sociais e Jornalismo. Entre idas e 

vindas, Ortriwano e Marcondes Filho mantiveram uma forte amizade por 35 anos. Uma 

relação da qual compartilharam projetos, parcerias, pesquisas e saberes. 

Marcondes Filho, assim como a amiga, passou para a história como referência na área 

em que atuou. Em contraponto à Ortriwano, que construiu base teórica em grande parte pela 

prática profissional e laboratorial, Marcondes Filho tornou-se um teórico denso, atingindo o 

posto de pesquisador de conceito 1A do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico, o CNPq. Ele propôs, dentre os mais diversos estudos, uma nova teoria da 

comunicação que indicava um novo olhar sobre o campo a partir do entendimento de que só 

existe comunicação quando os sujeitos são capazes de afetar uns aos outros, provocando 

novos pensamentos. Da vasta contribuição teórica do pesquisador estão mais de 50 livros nas 

áreas de comunicação, jornalismo, política, filosofia, psicanálise. 

A trajetória e o currículo de Ciro Marcondes Filho destoavam da figura despojada do 

pesquisador, que faleceu aos 72 anos de idade no dia oito de novembro de 2020, após travar 

batalha contra um câncer. Em sua última entrevista concedida à pesquisa de pós-doutorado 

que originou este artigo, Marcondes Filho revelou que a amizade com Ortriwano extrapolava 

os limites da Universidade. Em um determinado momento, ambos planejaram criar uma 

editora que se chamaria “Argonave”, onde publicariam seus textos. Como orientanda de 
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doutorado, Marcondes Filho considerou Ortriwano uma pesquisadora autônoma, ativa, ágil e 

determinada, que criou um “texto que passou a ser básico para quem estuda rádio”. Segundo 

ele, a amiga era uma pessoa atenta ao universo em que estava inserida, o CJE-ECA/USP, 

sendo legítima na educação e na vida: 

 

[Ortriwano era na ECA/USP] uma pessoa muito solidária e preocupada, na 

verdade, com os rumos do ensino e da profissão. [...] Eu sempre [a] achei 

muito séria neste aspecto. Uma pessoa muito digna, muito correta. Ela não 

falsificava nada; não era nada falsa. Até nas coisas mais pessoais, nas 

histórias que ela contava. [...] Ela sempre demonstrava muita dignidade. 

Uma pessoa muito correta, que nunca vai lhe enganar, decepcionar 

(DEPOIMENTO DE CIRO MARCONDES FILHO, 2020). 

 

A partir dos anos 1990, quando passou a se dedicar apenas à docência e à pesquisa no 

CJE-ECA/USP, Gisela Swetlana Ortriwano ocupou uma sala que, gradativamente, ficou 

repleta de objetos e afetos. Naquele lugar, a docente orientou alunos da graduação e da pós-

graduação, preparou aulas, cultivou plantas, abrigou coleções diversas e preparou textos que 

se mantém atuais e pujantes. Aquele pequeno espaço tornou-se um verdadeiro lar, onde dias 

e noites passavam rapidamente, quase sempre envoltos na busca incessante pela compreensão 

do rádio. Luiz Fernando Santoro, amigo e parceiro de Ortriwano na docência, frequentou 

aquela sala diferenciada, onde conceitos foram refletidos e formulados.  

Santoro participou ainda de várias atividades acadêmicas na ECA/USP com a docente 

ecana, com destaque para o “2º curso de aperfeiçoamento para professores de jornalismo”, 

ocorrido em 1986. O evento, coordenado por Ortriwano com os professores Santoro e José 

Marques de Melo, gerou o livro “Radiojornalismo no Brasil, dez estudos regionais”, lançado 

pela Com/arte no mesmo ano. A obra, que contém trabalhos monográficos dos participantes 

daquele histórico curso, teve a marca do pioneirismo da docente ecana ao tratar do caráter 

regional do rádio e do radiojornalismo, temática pouco explorada no campo da pesquisa.  

No CJE-ECA/USP, Santoro atuou com Ortriwano de forma mais intensa nos anos 

1980 e 1990, quando começou a lecionar a disciplina “Introdução ao Jornalismo no Rádio e 

na Televisão” que, dentre outras estratégias, apresentava fundamentos do rádio e estimulava 

os alunos a ouvirem o radiojornalismo produzido nas principais emissoras de São Paulo. 

Paralelamente, Ortriwano ficava à frente de “Radiojornalismo”, disciplina em que dirigia a 

produção de diversos projetos práticos em rádio. A configuração, mantida ainda hoje em 

grande parte no mesmo formato no CJE-ECA/USP, resulta da parceria entre Santoro e 

Ortriwano que, juntos, reestruturaram o curso de radiojornalismo. A amizade de Santoro com 
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a docente ecana foi determinante para o êxito dessas parcerias acadêmicas, que levaram em 

conta o perfil dos alunos de jornalismo à época em que foram empreendidas.  

No campo da pesquisa sobre rádio, Santoro recorda a participação com Ortriwano nos 

encontros da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom, 

nos anos 1990, que passou a se tornar, de acordo com ele, “no grande espaço de debate sobre 

o ensino e a prática do jornalismo radiofônico”. Incansável como professora e pesquisadora 

do CJE-ECA/USP, Ortriwano era responsável, conforme Santoro, por articular a construção 

de uma base teórica sobre o rádio alicerçada diretamente na prática laboratorial e profissional. 

 

[...] O grande mérito da professora Gisela, na minha opinião, sempre foi [o] 

de poder sistematizar tudo que se falava sobre jornalismo no rádio. Até 

então a gente tinha uma série de livros de dicas; de como redigir para rádio. 

E a Gisela teve a capacidade de pegar essa prática jornalística articulada 

com a compreensão do funcionamento do rádio, da indústria cultural, enfim, 

da economia que girava em torno da profissão jornalística no rádio. 

(DEPOIMENTO DE LUIZ FERNANDO SANTORO, 2019). 

 

A dedicação à USP, em especial ao Departamento de Jornalismo e Editoração, era um 

aspecto que sobressaia em Gisela Swetlana Ortriwano. De acordo com pessoas próximas a 

ela, era uma relação afetiva tão intensa quanto à mantida com o rádio, objeto de admiração e 

de pesquisa que determinou os rumos da docente ecana no cenário acadêmico nacional. Essa 

condição é reconhecida por Dulcília Helena Schroeder Buitoni, que teve a oportunidade de 

conviver com Ortriwano em dois momentos históricos: primeiro como professora dela na 

ECA/USP e, depois, como colega e parceira no CJE.  

Após anos de convivência e amizade, Buitoni passou a considerar Ortriwano uma 

docente e pesquisadora que se envolvia de fato com a academia. Ela destaca, como evidência, 

o incentivo dado aos alunos para que se envolvessem em pesquisas e produções acadêmicas. 

Exemplo disso foi a produção do “Clipe Mulher”, programa de até três minutos de duração 

que foi divulgado duas vezes ao dia na Rádio USP a partir de 21 de fevereiro de 2000. 

Elaborado em formato de boletins, o “clipe” trazia informações sobre o universo feminino, 

com destaque para o que era veiculado na imprensa e na academia. O conteúdo era veiculado 

“em horários intermediários, um modelo radiofônico inovador à época”. Para Buitoni, a 

iniciativa coordenada em parceria com Ortriwano fez do rádio um “recurso que permitia 

complementar a formação, com bolsa fornecida pela universidade, de um estudante de 

radiojornalismo”. Outro diferencial destacado por Buitoni foi o início dos estudos acerca da 

internacionalização do rádio na ECA/USP. De acordo com ela, a amiga manteve diversos 
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contatos, durante viagens internacionais que fez entre os anos 1990 e início do século XXI, 

com pesquisadores de renome que desenvolviam estudos sobre a radiodifusão. Dentre eles 

destaca-se Emílio Prado, professor da Universidade Autônoma de Barcelona, Espanha, com 

o qual chegou a projetar parcerias. A abnegação de Gisela Swetlana Ortriwano era, para 

Buitoni, a característica que mais ressaltava na ex-aluna e parceira no CJE-ECA/USP.  

 

Como pessoa [Ortriwano] era uma amiga incrível, fiel; alguém que você 

confia. Como professora era essa dedicação – e era uma dedicação para a 

USP, [porque] a USP não era para ela uma grife; era algo que ela vivia; 

vivia o departamento, trabalhava muito. Uma pessoa dedicadíssima para a 

vida acadêmica. Impressionante a dedicação dela (DEPOIMENTO DE 

DULCÍLIA HELENA SCHROEDER BUITONI, 2019). 

 

Quem foi aluno de Ortriwano teve também a oportunidade de conhecer alguns outros 

atributos que caracterizavam aquela pessoa complexa e imersa na rotina da Universidade de 

São Paulo. Segundo eles, nada passava despercebido à docente ecana, que fazia fervilhar a 

mente dos estudantes quando o assunto era o ensino, a pesquisa e a extensão. Este é o caso 

de Ricardo Gândara Crede, um dos derradeiros alunos de Ortriwano que teve a chance de 

participar de uma empreitada que nasceu da criatividade e do incentivo da docente ecana.  

Trata-se do programa “Cantores Bons de Bico”, que surgiu como trabalho final de 

uma disciplina ministrada por Ortriwano aos estudantes do extinto Núcleo José Reis de 

divulgação científica da ECA/USP. Transmitido semanalmente pela Rádio USP durante 14 

meses, três vezes ao dia (às dez horas da manhã, às quatro da tarde e às duas da madrugada), 

entre os anos de 2003 e 2004, “Cantores Bons de Bico” era formado por episódios que tinham 

cerca de três minutos de duração e que apresentavam a descrição de diversos pássaros 

brasileiros, aliando aos textos os sons emitidos pelas aves e músicas do cancioneiro popular 

que tinham relação com os temas em pauta. Ortriwano, que faleceu em 19 de outubro de 

2003, acompanhou o surgimento dos primeiros pilotos do programa, que foram finalizados e 

veiculados por Crede de forma póstuma na Rádio USP. O ex-aluno recorda o entusiasmo da 

docente ecana que, para ele, tinha temperamento imprevisível e, muitas vezes, indecifrável.  

 

Em um primeiro contato ela parecia uma pessoa muito brava, rigorosa. Mas 

quando ela brincava era diferente. Ela tinha uma aparência diferente; tinha 

cabelo comprido, branco, totalmente despojada. Ela mostrou que a gente 

iria sair de lá com um programa de rádio, mas que tinha de pensar, tinha de 

fazer. [Havia] uma cobrança que, ao mesmo tempo, que quebrava. Ela 

brincava e se divertia com a aula que estava dando. [...] (DEPOIMENTO 

DE RICARDO GÂNDARA CREDE, 2019).   
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Para os amigos, a USP era o mundo de Ortriwano e o CJE-ECA/USP representava 

sua principal habitação. Apesar de terem passados 35 anos de seu ingresso como aluna da 

Universidade de São Paulo, a docente ecana revelava, às pessoas mais próximas, ainda ter 

muitos planos em andamento e alguns outros prontos para serem viabilizados. Porém, esses 

estudos foram interrompidos de forma abrupta, pouco mais de três meses após Ortriwano ter 

completado 55 anos de idade. A luta contra um câncer havia terminado de forma triste; havia 

cessado a trajetória de uma professora que fez da USP mais do que um lugar de trabalho. 

Luciane Ribeiro do Valle, uma das últimas mestrandas da docente ecana, guarda o dia 

19 de outubro entre as datas que, para ela, tem grande simbolismo. Luciane ressalta que os 

afetos impregnados por Ortriwano em tudo que o CJE-ECA/USP abrigava eram constatados 

com facilidade e contagiavam cada pessoa de uma forma. 

 

Querendo ou não eu continuo seguindo o que ela fazia. Continuei 

ministrando somente disciplinas envolvidas com o rádio. Eu continuei, de 

alguma forma, falando dela, sentido orgulhou quando alguém falava ou 

referenciava ela. [eu dizia], ‘então ela foi minha orientadora de mestrado!’. 

Adorava falar isso. Tem a sementinha dela aqui, com certeza [...] 

(DEPOIMENTO DE LUCIANE RIBEIRO DO VALLE, 2020).  

 

O desejo de Ortriwano, revelado aos amigos no leito do hospital poucos dias antes do 

falecimento, era continuar para sempre na Universidade de São Paulo. Nunca mais sair de lá; 

ficar eternamente com as plantas e árvores que ela gostava e que ornamentam os jardins da 

Escola de Comunicações e Artes. José Coelho Sobrinho, amigo desde os anos 1970, professor 

e parceiro no CJE-ECA/USP, foi uma das pessoas para quem a docente ecana expressou seu 

último desejo. Ele recorda aquele pedido que, latente, asseverou o afeto de Ortriwano à USP. 

 

Recordo que cheguei [ao hospital e], ela sentada [disse]: ‘acho que está 

chegando a minha hora. Você sabe de tudo que gosto na ECA. Eu quero ser 

cremada e você vai jogar as cinzas onde eu quero, nesta e naquela árvore’. 

[...] Ela era uma pessoa que gostava da natureza, tanto que ela fazia o 

jardim; ela falava de qual árvore ela gostava e dizia por que gostava. Eram 

três árvores que ela gostava – e gostava também de um canteiro que tinha 

na ECA. [Ela disse]: ‘Você sabe de onde eu gosto e eu quero ficar lá’. E 

[ela] está lá até hoje (DEPOIMENTO DE JOSÉ COELHO SOBRINHO, 

2019) 

 

Assim, a Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo tornou-se a 

morada definitiva de Gisela Swetlana Ortriwano. Nos jardins daquela instituição de ensino 

repousam as cinzas de uma mulher determinada, que fez daquele espaço o foco de seus afetos 
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e de suas razões de viver. A ECA/USP, entretanto, abriga o que há de mais importante: o 

pensamento vivo de Ortriwano, expresso em centenas de artigos, dentre outros textos que 

falam do que ela mais gostou e estudou: o rádio. Guarda também a história de inúmeras 

pessoas que tiveram o privilégio de desfrutar do conhecimento de uma pessoa controversa e 

inusitada. Daniela Cristiane Ota, docente e pesquisadora da Universidade Federal do 

Matogrosso do Sul, que iniciou o doutorado com a docente ecana no ano de 2002, está dentre 

aqueles que testemunharam o carinho de Ortriwano pela USP. 

 

Tudo na Gisela era memória afetiva. Por exemplo: ela cortava o cabelo com 

uma senhora [...] há décadas – tinha uma ligação afetiva. Então ela me dizia: 

‘o meu carro não tem mais condições de uso, mas eu não vendo porque ele 

é meu tenho há décadas’. Ela tinha uma relação afetiva com a sala, com o 

mundo em que ela convivia. Em todas as conversas ela deixava transparecer 

muito o amor que ela tinha pela USP, pela ECA. Isso ficava muito evidente. 

[...] Um dia eu perguntei a ela: ‘Gisela, você sempre quis estar aqui na 

USP?’ Ela falou assim: ‘conscientemente não posso dizer, porque criança 

ou adolescente pode dizer onde gostaria de estar. Mas acho quer aqui é meu 

lugar’. Ela tinha uma relação afetiva [com a ECA/USP] (DEPOIMENTO 

DE DANIELA CRISTIANE OTA, 2020). 

 

Quem teve a chance de conviver de forma mais próxima com Ortriwano encontrava 

alguém que tinha qualidades que suplantavam, em muito, as imperfeições que são inerentes 

a qualquer ser humano. Uma das particularidades da docente ecana, entretanto, ressaltava: o 

desejo de viver continuamente estudando, aprendendo e pesquisando, independentemente das 

circunstâncias enfrentadas. Ligia Maria Trigo-de-Souza acompanhou de perto o desejo da ex-

professora e amiga em seguir com os estudos, apesar de ciente da proximidade do desfecho 

da doença que a acometeu. Mesmo acamada, Ortriwano disse que pensava em rever conceitos 

que formulou sobre o rádio e ampliar as pesquisas ainda inéditas. “Na última visita que fiz a 

ela no hospital [...], ela falava que queria retomar algumas pesquisas, entre elas, a gente 

reelaborar a questão do rádio na internet a partir da definição mais precisa do que a gente 

consideraria rádio (DEPOIMENTO A LÍGIA TRIGO-DE-SOUZA).  

 

Um legado à vida de muitos 

Gisela Swetlana Ortriwano impactou a vida de diversas pessoas: alunos, professores, 

pesquisadores e profissionais que, há décadas, utilizam a obra da docente ecana em seus mais 

diversos estudos e práticas laborais. Rodolfo Wolfgang Ortriwano, irmão caçula da docente, 

acompanhou de forma muito próxima o início da jornada acadêmica e profissional daquela 

que, mais tarde, se tornaria uma referência nos estudos do rádio no Brasil. Ele atribui à irmã 
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o fato de ter ingressado no jornalismo e a conquista do primeiro emprego na área, obtido no 

centro de documentação para telejornais da TV Globo, que foi criado e dirigido por Gisela 

Swetlana Ortriwano. Atualmente aposentado, após trilhar carreira na docência e no rádio, 

Rodolfo Wolfgang considera que o patrimônio deixado a ele pela irmã é ainda maior, pois é 

extensivo à academia e ao jornalismo. 

 

Gisela era tão contemporânea... apesar do tempo... já estamos há 17 anos da 

morte dela; o livro foi escrito há [mais de] 40 anos e esse livro [A 

informação no rádio] é básico até hoje. Ela era visionária. Ela tinha uma 

linguagem fácil, simples e ela entendeu o radiojornalismo [...]. E falou dos 

grupos de pressão sob o rádio; e falou de coisas que não se discutem. [...] A 

Gisela tinha toda essa visão. O legado dela é uma obra que não termina. Isso 

é o maior legado: uma obra que não acabou. Está sempre ali: você pode 

acrescentar, mas você não altera; você não muda a estrutura – é aquilo. A 

Gisela me ensinou assim: que a gente pode ser inteligente [...]. Ela sempre 

tentou mostrar que a gente tem a capacidade de fazer as coisas [...]. Era uma 

pessoa determinada; [...] ela fazia o que queria. [...] Ela conseguiu tudo pelo 

caminho dela [...]. Ela me deu a ideia de que eu também podia [...] 

(DEPOIMENTO DE RODOLFO WOLFGANG ORTRIWANO, 2019).  

 

Este texto, assim como toda produção anterior oriunda da pesquisa de pós-doutorado 

que o originou7, é uma evidência de que Gisela Swetlana Ortriwano está, sim, viva e presente 

não apenas na Universidade de São Paulo, mas em inúmeras outras Instituições de Ensino 

Superior do Brasil que utilizam suas obras para formar jornalistas e outros comunicadores. É 

um fato evidente que pode ser constatado com tranquilidade. Afinal, não há nada mais difícil 

do que encontrar algum professor ou aluno envolvido com disciplinas relacionadas ao rádio 

que não tenha usado em seus estudos ao menos um referencial teórico que tem como origem 

o sobrenome Ortriwano. O livro “A informação no rádio”, escrito em 1985, é até hoje quase 

que onipresente nas grades de ensino dos cursos de comunicação; tornou-se obra clássica, 

assim como diversos outros textos, como a pioneira tese de doutorado “Os (des)caminhos do 

radiojornalismo”, de 1990. 

Em mais de três décadas, o legado de Ortriwano guia diversas gerações de alunos, 

professores, pesquisadores e profissionais. Este extrato textual, que foi elaborado a partir do 

depoimento de pessoas que conviveram com a docente ecana, faz um breve recorte sobre a 

rica trajetória daquela que é uma das principais referências sobre os estudos do rádio e do 

radiojornalismo no Brasil. Uma mulher peculiar e pioneira, que dedicou a vida à educação, 

ao rádio e, principalmente, à USP. 

 
7
 Textos e produções indicadas no Currículo Lattes acessível em http://lattes.cnpq.br/6354135807997168  

http://lattes.cnpq.br/6354135807997168
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