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RESUMO 

 

 

 

A presente dissertação tem por objetivo estudar como o rádio foi usado, entre 1930 

e 1945, pelo governo Vargas e o diálogo entre o poder e seus profissionais. Nesta fase, o 

meio radiofônico foi regulamentado e recebeu incentivos do poder público para seu 

desenvolvimento técnico, comercial e profissional. Este trabalho busca entender como a 

programação era desenvolvida pelos radialistas e se estes sofriam interferência 

governamental. A pesquisa procura ainda verificar de que maneira seus profissionais 

interagiam como movimentos sociais e políticos ocorridos no período e como esses fatos 

foram tratados por este veículo. O estudo foi fundamentado em pesquisa bibliográfica 

(livros, revistas, jornais, sites e bancos de dados) e em entrevistas com profissionais que 

trabalharam em rádio no período citado. Conclui-se que a participação governamental se 

deu através da aquisição de emissoras e produção de programas estatais e o controle 

rigoroso das estações privadas através de sua máquina de propaganda e da censura.  
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ABSTRACT 

 

 

 

This research aims to study how the radio was used, from 1930 to 1945, by Vargas 

administration and the dialogue between the Government and radio workers. At that time, 

radio was ruled and received facilities from government to develop itself technically, 

commercially and professionally. This study tries to understand how the radio net was 

developped by radialists and if those workers sufferd any governmental interference. The 

research also aims to discover in wich way radio workers used to interact with social and 

political movements and how those happenings were treatened by this media. Our study 

was based on bibliographic research (books, periodicals, newspapers, sites and data basis) 

and on interviews with people that worked on the radio on the period 1930-1945. We 

reached the conclusion that government relashionship with radio was made by buying radio 

stations, by producing govermental programs and by the firm control of private radio 

satations.  
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Apresentação 
 

 

 

1 – OBJETIVOS 

 

O projeto procura estudar como o rádio foi usado pelo governo, entre 1930 e 1945 

(período ininterrupto de Getúlio Vargas como presidente da República), como a programação 

era desenvolvida por seus profissionais, e se estes sofriam interferência governamental. O 

trabalho busca verificar como esse meio de comunicação interagiu com os principais fatos 

políticos, culturais, históricos e sociais ocorridos durante o período analisado.    

 Durante este período foi criada uma das mais eficazes máquinas de propaganda já 

montadas pelo Estado brasileiro, tendo justamente o rádio como uma das principais bases 

de sustentação, tanto que o veículo sofreu grande incentivo governamental resultando no 

crescimento que coincidiu com parte da chamada “época de ouro do rádio” (1940 – 1960). 

Segundo o canadense Marshall McLuhan, teórico de comunicação, os meios de 

comunicação são as próprias mensagens. De acordo com este autor, não há possibilidade de 

se transmitir uma mensagem por um meio qualquer sem ser afetado por este mesmo meio. Ou 

seja, um texto impresso, quando irradiado, assume características próprias do meio rádio, que 

influenciam o significado final para o ouvinte. Quando McLuhan afirma que "o meio é a 

mensagem", para ele, o conteúdo de uma mensagem não tem uma grande importância.  

Numa cultura como a nossa, há muito acostumada a dividir e estilhaçar todas as 

coisas como meio de controlá -las, não deixa, às vezes, de ser um tanto chocante lembrar 

que, para efeitos práticos e operacionais, o meio é a mensagem. Isto apenas significa que as 
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conseqüências sociais e pessoais de qualquer meio – ou seja, de qualquer uma das 

extensões de nós mesmos – constituem o resultado do novo estalão introduzido em nossas 

vidas por uma nova tecnologia ou extensão de nós mesmos. 1  

O rádio foi testemunha e agente de praticamente todas as ações governamentais 

entre 1930 e 1945. Grandes momentos históricos desta fase foram anunciados através dele, 

destacando o mais importante, o Golpe de 37. O anúncio feito por Vargas, com o fictício 

Plano Cohen, foi o ápice de um discurso contra os comunistas que vinha sendo 

intensificado através dos pronunciamentos presidenciais veiculados pelo rádio, 

principalmente através da Hora do Brasil. 

O rádio funcionou como um arauto, como a ligação do presidente com a Nação, que 

tinha como intermediários os profissionais que faziam este veículo.   

Assim que Getúlio Vargas assumiu o Governo Provisório, o veículo ainda estava em 

fase experimental no Brasil, mas em outros países já dava sinais de sua força política e 

começava a ser usado como um forte instrumento de influência doutrinária, como no 

fascismo italiano, no nazismo alemão e no capitalismo americano. 

No ato da Revolução de 30, o rádio estava numa fase amadorística. A própria 

regulamentação ainda apontava a radiodifusão como uma atividade experimental.2 Logo em 

seguida, uma série de medidas governamentais tratou de legalizá-lo e oferecer suportes para 

que se desenvolvesse. Entre essas medidas estava a permissão da veiculação de comerciais. 

As alterações foram regulamentadas através dos decretos nos 20.047 de 27/05/1931 e 

21.111 de 01/03/1932.3  

                                                 
1  Cf. MCLUHAN, 1996, p. 21. 
2   Cf. JAMBEIRO, 2003, p. 35. 
3   Cf. CALABRE, 2002a, p.19. 
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No período estudado por este trabalho, foi implantado um modelo de programação, 

gestão, legalização e de corporação que até hoje forma a base dos veículos eletrônicos, 

tanto no próprio rádio como na TV. Entre os exemplos estão: a implantação da Hora do 

Brasil (que permanece no ar até hoje com uma pequena alteração no título: A Voz do 

Brasil); a programação baseada no tripé jornalismo, música e dramaturgia, fórmula que 

acabou migrando para a televisão; e o início da formação dos conglomerados jornalísticos 

(de jornais, rádio e TV), tendo até o Estado formado o seu. Esse é o modelo que domina até 

hoje o mercado das comunicações no país.       

 

 

2 – RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA: 

 

A importância do projeto é mostrar acontecimentos históricos desse período, em que 

a preocupação não seja com as ações varguistas (emissor), nem com a maneira como o 

povo reagia a essa política (receptor), mas sim de que forma o rádio foi utilizado como 

meio de transporte da mensagem para o receptor.  

Muitas vezes, mensagens que chegavam prontas dos departamentos de propaganda 

do governo para serem veiculadas acabavam assumindo outras matizes pelo simples fato de 

serem codificadas para o meio por aqueles profissionais de rádio. Por exemplo, em um 

discurso do presidente, mesmo que já  viesse gravado e com a determinação de hora exata 

para ser irradiado, a participação dos profissionais de rádio ao colocá-lo no ar poderia 

influenciar no significado do conteúdo. Isto porque a audiência poderia ter uma percepção 

diferente pela simples programação produzida para antes e depois do pronunciamento. 

Também podem ser usadas como variantes uma simples graduação maior ou menor em 
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intensidade do áudio. Isso sem contar os materiais menos rígidos em que os profissionais 

poderiam ainda aplicar recursos de sonoplastia no fundo do áudio, que poderiam provocar 

matizes diferentes.     

Segundo Lia Calabre, o rádio não pode ser visto como uma totalidade homogênea. 

 

O rádio enquanto um meio de comunicação de massa que atinge 
indiscriminadamente a toda população brasileira, tendo como condição mínima a 
existência de um aparelho receptor, torna-se um lócus privilegiado para a produção 
de sentido. O rádio é, por natureza, um veículo ‘sem mensagem’ determinada. 
Cada emissora, em separado, produzirá uma determinada  mensagem ou 
determinadas mensagens, muitas vezes para uma audiência específica, previamente 
determinada. O somatório do processo de seleção do conteúdo, elaboração da 
mensagem e transmissão da mesma (com todas as variantes e intervenientes que 
isso possa significar) resulta no campo da produção radiofônica onde atuam 
profissionais dos mais diversos. (CALABRE, 2002a)  

 

Mesmo com todo o controle da máquina de propaganda e da censura procurando 

pasteurizar os conteúdos veiculados, com muitos textos já enviados prontos para as 

estações para serem lidos, as diferentes matizes na locução poderiam provocar alteração no 

seu significado. Uma entonação do locutor pode provocar uma percepção diferente da 

impressa por outro orador, como explica McLuhan (1996, p. 97), baseado no método 

realista do diretor Constantin Stanislavsky: 

Não há muitas maneiras de se escrever ‘noite’, mas Stanislavsky 
costumava pedir aos seus atores que a pronunciassem em cinqüenta modos e 
variantes diferentes, enquanto a audiência ia registrando os diferentes matizes 
de sentimentos e significados expressos por eles. Mais de uma página em prosa 
e mais de uma narrativa têm sido dedicadas a exprimir o que não é senão um 
soluço, um gemido, um riso ou um grifo lancinante. A palavra escrita desafia, 
em seqüência, o que é imediato e implícito na palavra falada.  

 Para o teórico da comunicação, a mensagem assume a coloração do meio que a 

transporta. Portanto, se comunicada por dois diferentes meios, seu resultado final não será o 

mesmo. Isso pode explicar por que , apesar de o rádio ter transmitido as mesmas mensagens 

do veículo jornal, sua programação acabava diluída e sendo assimilada pela população de 
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uma maneira muito mais natural, intensa e participativa. Esta particularidade foi descoberta 

pelo governo, que passou a dar atenção especial ao rádio em detrimento do formato 

impresso. Tanto que o governo manteve  um conglomerado de quatro emissoras e uma rede 

de retransmissão voltada para a área rural, além da cadeia obrigatória para a Hora do Brasil 

através de todas as estações do país.  

Como parte deste pacote vieram, na mesma fase, três jornais e uma revista, que, nas 

mãos do governo, acabaram virando veículos de “chapa branca”. Já as rádios, mesmo tendo 

o mesmo “dono” (o Estado) não tiveram o mesmo fim. Dos veículos encampados no início 

dos anos 40, apenas a Rádio Nacional recebeu incentivo e apoio por parte do governo, que 

respeitou as características do meio, não interferindo diretamente em seu formato. O 

mesmo não aconteceu com os jornais A Noite, A Manhã e a revista Noite Ilustrada, que 

vieram no mesmo pacote. 

 

 

3 – METODOLOGIA E ETAPAS DA PESQUISA 

 

Os relatos dos profissionais que fizeram o rádio, principalmente o estatal, neste 

período, foram coletados  de duas formas: direta – através de entrevistas desenvolvidas 

especialmente para este projeto – e indireta – através de depoimentos gravados por 

terceiros. Neste segundo caso se enquadram os depoimentos orais pertencentes ao acervo 

do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro e do documentário Rádio no Brasil. 

 Esse trabalho é complementado por um levantamento bibliográfico de material 

referente ao rádio na época. O objetivo é suprimir lacunas não documentadas e visões 
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pessoais desses profissionais, que testemunharam, de dentro do veículo, os bastidores desse 

meio e suas relações com as diferentes instâncias de poder. 

A coleta direta de depoimentos para este trabalho foi realizada através de quatro 

entrevistas com profissionais que atuam no rádio desde o período retratado, que 

acompanharam a sua evolução e que estão em atividade até hoje, com apenas uma exceção, 

o locutor Luiz de Carvalho, que se aposentou em 2004. Foram feitas duas entrevistas 

complementares, com os atuais diretores da Rádio Nacional e da Rádio MEC, duas das 

emissoras estatais retratadas neste trabalho ainda em funcionamento. 

Este estudo lida com impressões isoladas, não exaustivas, devido à dificuldade em 

encontrar pessoas que tenham testemunhado este período. Os resultados da pesquisa são 

limitados aos casos estudados, diante da impossibilidade de ampliar os depoimentos por 

causa da distância temporal entre o período estudado e os dias atuais.  

Por não possuir imagens, tendo apenas o áudio como canal, o rádio possui a 

característica de criar os cenários em que os fatos acontecem na imaginação do ouvinte, 

influenciando ainda mais a sua compreensão e a forma como esses fatos são guardados na 

memória.  Desta forma, ao produzir essas “imagens” auditivas, o veículo acaba afetando os 

índices de percepção ou modos de recepção de quem se transporta para os ambientes 

criados por seu som.   

 

 

O trabalho foi realizado utilizando quatro tipos de fontes básicas: 

1. Fontes secundárias que analisam o rádio no período recortado.  

2. A pesquisa documental, realizada em publicações da época, como Revista Cultura 

Política , e nos arquivos pessoais do Centro de Pesquisa e Documentação de História 
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Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC/FGV) referentes a 

personalidades como Gustavo Capanema, Lourival Fontes, Getúlio Vargas, 

Oswaldo Aranha. As publicações foram escolhidas por serem significativas na 

época estudada e por serem as primeiras a abrir espaço para a cobertura relacionada 

ao rádio. Já os arquivos destas personalidades foram escolhidos por terem relação 

direta com o veículo rádio, ou seja, de certa forma, suas atividades profissionais e 

políticas se cruzaram com a trajetória do rádio no período pesquisado.  

3. Consulta a gravações e roteiros de programas veiculados no período. Estas consultas 

foram feitas nos arquivos das Rádios Nacional e MEC. Apesar de serem raros os 

materiais referentes ao período recortado, o pouco encontrado serviu como base 

para se entender a linguagem da época. Foi o caso do script da primeira radionovela 

da Rádio Nacional, Em Busca da Felicidade, que serviu como base para as 

entrevistas feitas com Nena Martinez e Dayse Lúcidi. Outro material utilizado foi o 

discurso de Roquette-Pinto sobre a importância da educação pelo rádio, coletado no 

arquivo sonoro da Rádio MEC. 

4. Entrevistas com profissionais de rádio que atuavam na época e que ainda estão em 

atividade profissional ou que estiveram há até pouco tempo. Os objetivos são 

abordar fatos e reviver momentos importantes da história da época, perceber como 

foram tratados pelo rádio, observar se afetaram suas rotinas de trabalho e de que 

forma foram percebidos por estes entrevistados.   

 

Foram entrevistados quatro profissionais que atuaram na época. Antes das 

entrevistas, foram feitos vários contatos telefônicos, em que alguns assuntos foram 

introduzidos. Alguns dos entrevistados também auxiliaram a parte de transcrição 
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esclarecendo dúvidas, problemas de áudio nas gravações ou para explicar pontos que 

pudessem dar margem a ambigüidades.  Além disso, contatos telefônicos posteriores 

também foram realizados ao longo do ano de 2006, durante a fase de redação deste 

trabalho, para novas consultas.       

 

 

ENTREVISTADOS: 

 

Nena Martinez – radialista, 86 anos. Trabalhou na Rádio Mauá, localizada no antigo 

Distrito Federal. A rádio tinha como objetivo atingir a massa de trabalhadores, que passava 

por uma série de mudanças no país com o fortalecimento do trabalhismo. Nena foi uma das 

primeiras apresentadoras de programas dos gêneros feminino e infantil no rádio. O 

programa comandado por ela chamava-se O Pequeno Trabalhador, o que demonstrava a 

preocupação do governo com a formação para o trabalho desde a infância. Na década de 

60, Nena Martinez se especializou em astrologia e hoje apresenta um programa na Rádio 

Tupi, do Rio de Janeiro, líder em audiência no seu segmento.  

Entrevista realizada em 12 de janeiro de 2005, na Rádio Tupi, na zona portuária do Rio de 

Janeiro. Total de 01 fita.  

 

Luiz Mendes – Nasceu em 9 de junho de 1924. Especialista em cobertura de futebol. 

Desde os 13 anos trabalhava como locutor em sistemas de alto-falantes na cidade gaúcha de 

Ijuí. Em 1942, trabalhava na Rádio Farroupilha, de Porto Alegre, um dos fortes redutos 

varguistas. No Rio de Janeiro, estreou na Rádio Globo. Ao longo da carreira, passou por 

várias estações como Nacional, Tupi, TVs Rio e Globo. Participou, como locutor, de 
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grandes eventos cívicos promovidos pelo Governo Vargas durante o Estado Novo. 

Conhecido como o “comentarista da palavra fácil”, pela facilidade de se expressar e pela 

clara memória, Luiz Mendes até hoje atua como analista esportivo na Rádio Globo. 

Entrevista realizada em 14 de abril de 2005, no apartamento do depoente, em Copacabana, 

Rio de Janeiro. Total de 03 fitas.  

 

Dayse Lúcidi – atriz. Começou a trabalhar no rádio quando ainda era criança. A entrevista 

fornece informações sobre a atuação da dramaturgia na época.  Dayse Lúcidi hoje apresenta 

um programa de prestação de serviços na Rádio Nacional, voltado para Defesa do 

Consumidor, valorização das questões sociais e do voluntariado.  

Entrevista realizada em 14 de abril de 2005, no apartamento da depoente, em Copacabana, 

Rio de Janeiro. Total de 01 fita. (Embora realizados no mesmo dia e local, este depoimento 

foi feito em horário diferente do de Luiz Mendes). Por serem casados, os entrevistados 

preferiram que a gravação fosse feita no mesmo dia. 

 

Luiz de Carvalho – locutor. Começou aos 16 anos como cantor e locutor em Minas 

Gerais. Em 10 de novembro de 1938, ganhou ingresso para vir com uma caravana ao Rio 

de Janeiro para participar do aniversário de primeiro ano do Estado Novo. Ao chegar à 

cidade, em vez de ir à cerimônia, procurou a emissora de rádio mais perto, no caso a Rádio 

Tupi, onde foi pedir emprego. Acabou não retornando a Minas. Participou de vários 

concursos e firmou contratos temporários em fase de experiência com esta e outras 

emissoras. Como profissional, trabalhou nas rádios Nacional, Tupi, Globo (também nos 

primeiros anos da TV Globo), Imprensa e Bandeirantes.  Sem espaço na mídia, encerrou a 
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carreira em 10 de novembro de 2004, alegando não querer participar de programas com 

horários locados.  

Entrevista realizada em 20 de setembro de 2005, no apartamento do depoente, em 

Copacabana, Rio de Janeiro. Total de 03 fitas.  

 

 

ENTREVISTAS COMPLEMENTARES: 

 

Esses depoimentos são chamados de complementares porque esses personagens não 

atuavam no rádio entre 1930 e 1945, mas contribuíram com informações importantes, pois 

atualmente gerenciam duas das mais importantes emissoras de rádio da época, ainda em 

atividade: a Rádio Nacional – que foi a maior emissora da Era Vargas – e a Rádio MEC – 

que foi a primeira estação do país. Além disso, as duas possuem o maior arquivo do rádio 

brasileiro. As emissoras comerciais da época que ainda estão em atividade não preservaram 

seus arquivos, além de não terem mais na programação traços referentes à época, ao 

contrário da Nacional e da MEC.  

 

Orlando Guilhon – Atual presidente da Rádio MEC. Com experiência como diretor do 

Sindicato dos Jornalistas e do Centro de Documentação (Cedoc) da Rede Globo. Com ele 

foi abordada a situação atual da Rádio que dirige e o que a mídia atual tem de herança do 

sistema implantado na Era Vargas.  

Entrevista realizada em 27 de abril de 2005 na sede da Rádio MEC, no Centro do Rio de 

Janeiro. Total de 02 fitas.  
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Cristiano Menezes – Atual diretor geral da Rádio Nacional. Com ele foi abordada a 

situação atual da Rádio Nacional e o que ainda resta de acervo e de herança cultural, 

política e estrutural da rádio do período Vargas.  

Entrevista realizada em 18 de janeiro de 2005 na sede da Rádio Nacional, na Zona 

Portuária do Rio de Janeiro. Total de 02 fitas. 

 

Jadson Rangel – Produtor da apresentadora Nena Martinez há mais de 40 anos, acompanhou 

a radialista na entrevista dela, colaborando com datas, detalhes e informações sobre a carreira 

da mesma. Embora não atuasse no período do recorte do trabalho como profissional, 

contribuiu com impressões como ouvinte ou pelo contato posterior que teve com personagens 

que viveram esta época. Começou a carreira na década de 50, na Rádio Mauá, e passou por 

várias emissoras. Atualmente trabalha na Rádio Tupi, do Rio de Janeiro.  

Entrevista realizada em 12 de janeiro de 2005, na Rádio Tupi, na zona portuária do Rio de 

Janeiro. Total de 01 fita.     

 

O objetivo das entrevistas complementares foi o de orientar a realização deste 

trabalho, obter conhecimentos e informações que seriam abordados em entrevistas ou que 

nortearam a pesquisa. Algumas dessas informações passadas pelos três entrevistados foram 

inseridas textualmente no trabalho com o devido crédito. 

 

As audições de programas de rádio e leitura de alguns roteiros ajudaram na 

compreensão sobre a programação da época, estilo e linguagem e também geraram temas a 

serem abordados com os entrevistados.  
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As audições de entrevistas e depoimentos em arquivos do Museu da Imagem e do Som 

contribuíram com informações suplementares para serem abordados com os entrevistados. O 

conteúdo desses depoimentos foi incluído neste projeto, com o devido crédito.  
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Capítulo I 

PRIMEIROS SINAIS 

 

 

 

Se a primeira experiência oficial e a demonstração pública de radiodifusão no Brasil 

aconteceram em 1922, no ano seguinte, o país já contava com a inauguração de sua 

primeira emissora, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Uma década depois de o sinal 

experimental ter sido emitido do Pavilhão de Exposição Nacional em comemoração ao 

Centenário da Independência do Brasil, na então capital federal, o veículo passava por um 

divisor de “ares” em sua trajetória. Entre as leis que cuidavam de sua regulamentação 

estava a criada em 1932, que permite a exploração de espaços comerciais. As emissoras 

deixaram de ser iniciativas de clubes e sociedades mantenedoras para adquirir um formato 

comercial. 

Os primeiros “reclames” (nome dado, na época, para a intervenção publicitária) 

possibilitaram a injeção de recursos e o conseqüente desenvolvimento técnico e profissional 

do setor. A programação das pioneiras, voltada para uma cultura erudita, foi cedendo espaço 

à popularização da atração, buscando aumentar o número de ouvintes e, desta forma, elevar o 

valor cobrado pelos espaços publicitários, acirrando também a concorrência entre as 

emissoras. 



 

 

2
2 

Ao mesmo tempo, os grandes líderes da época descobriram a potencialidade deste 

novo meio de comunicação, como Hitler, Stalin, Roosevelt e o brasileiro Getúlio Vargas, que 

logo após sentar-se na cadeira presidencial, em 1930, tomou uma série de medidas para 

fortalecer o setor, ao mesmo tempo em que desenvolvia um enorme talento para falar com a 

população através deste meio, começando a projetar o novo veículo dentro de seus objetivos 

políticos. 

O rádio despontava como a grande novidade no setor de comunicação e suas 

potencialidades começavam a chamar a atenção para a plena exploração nas décadas 

seguintes. Embora a época de ouro do rádio brasileiro acontecesse nas décadas de 40 e 50, na 

de 30 que foi criada a base para que isso acontecesse, com o surgimento de nomes que iriam 

ficar impressos como ícones deste veículo e da cultura popular, como os compositores e 

radialistas Lamartine Babo, Ari Barroso, Castro Barbosa, Adoniran Barbosa e os 

cantores Orlando Silva, Chico Alves, Sílvio Caldas, Araci de Almeida, Carmem 

Miranda, entre outros. 

Em 1936, foi gravada pelas irmãs Carmem e Aurora Miranda a música que até hoje 

é identificada como um ícone do veículo. A canção Cantores do Rádio , composta por 

Lama rtine Babo, João de Barro (Braguinha) e Alberto Ribeiro, foi vertida para o gênero 

feminino na interpretação original da dupla de irmãs: “Nós somos as cantoras do rádio / 

Levamos a vida a cantar. / De noite, embalamos teu sono, / De manhã, nós vamos te 

acordar. Nós somos as cantoras do rádio. / Nossas canções, cruzando o espaço azul, / Vão 

reunindo, num grande abraço, / Corações de Norte a Sul”. 
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I.1 – O GLOBO NO AR4: O INÍCIO DO RÁDIO 

 

A partir da década de 20, o globo terrestre passa a rodar mais rápido e começa a 

encolher. Não se trata de nenhum trecho de uma das peças radiofônicas de Orson Welles 5. 

Essas alterações não ocorreram fisicamente, mas na sensação que tomou de assalto o 

cotidiano de alguns habitantes dos países mais industrializados. O fim da I Guerra Mundial 

deixou como herança a necessidade de que os habitantes de países europeus que se 

envolveram com o conflito tivessem que reconstruir suas vidas. Essa agitação fez com que o 

ritmo do dia-a-dia dessas sociedades fosse cada vez mais acelerado. 

O conflito global ainda deixou como legado um grande interesse pelo que se 

passava fora dos limites de suas nações. Não bastava saber o que acontecia com seu vizinho 

de porta. Era necessário se inteirar do que ocorria do outro lado do mundo.  Para 

quebrar o isolamento, foi necessária uma série de avanços que permitiram a interação 

mundial, tornando mais rápido e acessível o contato entre os habitantes dos países 

desenvolvidos. 

O ar deixou de servir somente como combustível de vida. Passou a ser a estrada das 

máquinas inventadas por Santos Dumont e a transportar idéias e pensamentos. Era a vez de 

a voz humana passar a ser transmitida também pelo ar. Era o início da radiofonia no 

mundo. Com a tomada de cena pelos regimes totalitários, com destaque para o fascista e 

                                                 
4  Com licença à Rádio Globo pelo uso do título de um dos mais tradicionais radiojornais brasileiros, 
transmitido de hora em hora. O noticiário de cinco minutos de duração já teve grandes locutores em sua 
história, entre eles Isaak Zaltman, Sérgio Nogueira e Carlos Bianchini. A Rádio Globo AM , do Rio de Janeiro, 
foi a primeira do grupo, inaugurada no dia 02 de dezembro de 1944. 
5  Em 30 de outubro de 1938, o radialista e cineasta Orson Welles transmitiu pânico à população 
americana ao adaptar A Guerra dos Mundos, do escritor inglês H. G. Welles, para o rádio. Milhares de 
pessoas acreditaram que a terra estava sendo invadida por extraterrestres. O anúncio era feito dentro da série 
radiofônica Radioteatro Mercury, peça escrita por Welles que estava sendo irradiada. Até então, o mundo 
ainda não sabia a total dimensão do poder do rádio. As características radiofônicas de transmitir emoção e 
credibilidade levaram a essa fals a interpretação pela população americana.  
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nazista, o rádio foi sendo usado cada vez mais como ferramenta de consolidação desses 

governos.  

O veículo começou a ser usado como instrumento bélico. Essa foi mais uma arma 

incorporada aos exércitos na II Guerra, marcando uma diferença em relação ao primeiro 

conflito mundial. O rádio foi fundamental para criar e fortalecer a identidade dos habitantes 

dos países aliados em torno das justificativas para o conflito, assim como incentivar o ódio 

pelos grupos inimigos e ressaltar as causas a serem combatidas. 

A guerra pelo ar começou muito antes de o primeiro avião de combate invadir as 

fronteiras inimigas, entrando em ação quando as forças políticas ainda estavam se alinhando em 

torno das posições no conflito. Com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento das ondas 

curtas, os sinais de rádio foram direcionados de forma a avançar as fronteiras, de uma maneira 

como nenhum pelotão de soldados podia invadir. 

Alemanha, Itália, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha e Brasil6 investiram no 

aumento da potência de  suas rádios oficiais com o objetivo de atingirem os territórios 

inimigos. Essa guerra pelo ar foi muito importante para furar os bloqueios da censura 

interna nos países. Os governos totalitários tinham o veto e a manipulação como principais 

armas para manter o controle da população.  

Um exemplo da consciência dos estragos que ondas inconvenientes poderiam 

fazer a um regime pode ser observado com a reação da máquina propagandista montada 

pelo general Franco na ditadura espanhola. O esquema franquista buscava minimizar o 

discurso das ondas democráticas sopradas pelos ingleses, que revelavam ao povo 

espanhol muitas das notícias que tinham sido vetadas ou distorcidas pela censura do 

                                                 
6  A partir do primeiro dia do ano de 1943, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro passou a falar para o 
mundo. Foram inauguradas cinco antenas de ondas curtas: duas voltadas para os Estados Unidos, duas para a 
Europa e uma para a Ásia. 
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regime ditatorial e ainda informações que podiam contradizer a orientação do governo.

  

 

A preocupação em afirmar as boas intenções do regime franquista e a 

existência de um consenso espanhol em torno da mensagem falangista faz 

aumentar o controle da informação e até os noticiários captados do 

estrangeiro, como as emissões da BBC de Londres ou a Voz da América, 

são constantemente desmentidos ou distorcidos pelas informações oficiais.7 

(PAULO, 1994) 

 

Enquanto isso, os Estados Unidos tratavam de gritar para o mundo a sua ideologia 

capitalista-democrática através da Voz da América8, assim como a Inglaterra, através da 

rádio oficial da Rainha, a BBC de Londres.9    

Com um mundo tão próximo pelos avanços nos meios de transportes e a 

inexistência de fronteiras para as ondas radiofônicas, ocorre um maior entrelaçamento 

cultural e econômico entre as nações. 

                                                 
7  Depois de uma guerra civil, no final de 1939, assumiu o poder o general Franco. Assim como outros 
países europeus como Itália, Alemanha e Portugal, o país passou a viver sob o regime autoritário, com forte 
censura, controle da informação e o uso do rádio como um dos principais instrumentos para legitimar o 
regime, através da Rádio Espanhola de Radiodifusão. (Cf. PAULO, 1944) 
8  Serviço noticioso radiofônico dos Estados Unidos que irradiava para o mundo transmissões em 
vários idiomas e também fornecia boletins para emissoras de rádio de todo o planeta. Era comum, até o início 
desse século, as rádios brasileiras entrarem com boletins ao vivo ou gravados em território norte-americano 
transmitidos por repórteres do serviço em português dos Estados Unidos.  Os benefícios para as emissoras 
brasileiras eram múltiplos, pois, além de passar aos ouvintes a impressão de terem um correspondente em 
terras americanas, os boletins eram um material totalmente gratuito. Até as ligações telefônicas eram feitas a 
cobrar para o programa do governo americano. Na gestão do Presidente Bush, no início dos anos 2000, A Voz 
da América foi reduzindo suas atividades até encerrar o serviço em português.    
9  Ao contrário dos Estados Unidos, a BBC de Londres até hoje mantém o serviço em português, sendo 
comum a utilização de reportagens e programas especiais feitos da Inglaterra pelas rádios brasileiras. O 
programa ainda foi expandido. Atualmente, além dos produtos radiofônicos, a BBC oferece serviços para 
televisão e jornais impressos através de uma agência de notícias com conteúdo em português. No momento, 
as rádios França Internacional e Suíça também disponibilizam material em português para as emissoras de 
rádios de países que falam este idioma.  



 

 

2
6 

Este capítulo aborda as primeiras transformações sofridas pelo rádio no início dos 

anos 30, fase em que passa por uma revolução, com sua regulamentação através de 

legislação específica para ele e a permissão de comerciais, medidas governamentais que 

propiciaram o rápido desenvolvimento do meio que culminou, anos mais tarde, com a 

chamada “Era de Ouro do Rádio”.  

Graças a essas medidas, o veículo passou da fase empírica para profissional. Os 

clubes e sociedades passam a se profissionalizar. Para isso, nesta fase são criados 

programação, administração, sustentabilidade financeira, profissionais, modelos que 

regeram o setor de rádio por muito tempo e que foram incorporados pela televisão e estão 

presentes até hoje. Este capítulo mostra momentos de bastidores e visões dos pioneiros, os 

criadores deste veículo.  

      

 

I.2 – AVENTURAS RADIOFÔNICAS 

 

As rádios ainda engatinhavam no Brasil no final da década de 2010. As emissoras 

sequer tinham sido devidamente regulamentadas. Funcionavam na base do improviso. Eram 

grupos idealistas que se formavam em torno da aventura da radiodifusão. A pioneira, a 

Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada por Roquette-Pinto em 1923, surgiu com 

propósitos educacionais e culturais. 

                                                 
10  A primeira tra nsmissão radiofônica oficial foi em 07/09/1922, em comemoração ao Centenário da 
Independência do Brasil, com um discurso do então presidente da República, Epitácio Pessoa. Um transmissor 
fabricado pela Westinghouse, de 500 watts, foi instalado no alto do Morro do Corcovado com sinais captados 
por 80 receptores importados especialmente para o evento. Nos dias seguintes, foram transmitidas óperas do 
Teatro Municipal. No entanto, pouco depois, as operações foram interrompidas. (Cf. ORTRIWANO, 1985, p. 
13) 
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As primeiras emissoras eram mantidas por grupos de pessoas que faziam 

contribuições financeiras para que a “aventura radiofônica” fosse possível. Daí os termos 

“Educadora” (devido ao objetivo educacional atrelado às primeiras estações), “Sociedade” 

e “Clube” estarem agregados aos nomes das primeiras estações, situação que permaneceu 

até os primeiros anos da década de 30, conforme lembra um dos pioneiros do rádio paulista, 

Raul Duarte, em entrevista ao documentário Rádio no Brasil: 

 

Até então havia um sentido diletante. Quais eram os incorporadores das 
estações de rádio? Eram pessoas bem situadas na vida, que se reuniam, 
montavam uma estação como quem montava um clube. Assim, como se 
comprova pelos nomes das estações, que eram Rádio Sociedade, Rádio Clube 
do Brasil, Rádio Clube de Santos. 

  

O acesso ao novo veículo era restrito a poucas pessoas. Em geral, aquelas que 

formavam o grupo de mantenedores das associações eram as mesmas que geriam as 

emissoras. É que, fora o alto valor dos aparelhos, que ainda não eram fabricados no Brasil, 

os grupos tinham que pagar uma taxa para poder possuir o receptor. “Os aparelhos 

receptores eram poucos e o ouvinte tinha que pagar uma taxa de contribuição ao Estado 

pelo uso das ondas.” (HOUSSEN, 2001, p. 23) 

Outra questão que travava a evolução da radiodifusão era a legislação primitiva. 

Ainda não existia uma regulamentação específica que tivesse incorporado os avanços 

tecnológicos obtidos nessa área. As leis vigentes eram anteriores à inauguração do rádio no 

Brasil. Quando Roquette -Pinto fez as primeiras experiências de radiodifusão, em 1920, as 

emissões ainda eram proibidas e ele precisou de autorização e uma flexibilização no 

cumprimento das leis para que os testes pudessem ser realizados, assim como a inauguração 

da primeira emissora, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 1923.  
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Um dos primeiros a questionar as influências do veículo na sociedade, o advogado e 

radialista Saint-Clair Lopes11, lembra a perplexidade com que a população recebeu essa 

tecnologia: 

 

Nos maravilhávamos com o misterioso aparelho... que permitia depois de 
uma longa e penosa procura da emissora num cristal – a galena – ouvir, através de 
fones, sons, palavras e ruídos, sem nenhum auxílio de fios ou de eletricidade! Era 
algo extraordinário que ocorria, obrigando-nos a indagar, boquiabertos, a que 
serviria tal engenho? Para ouvir música, palavras, ruídos? Seria para isso só? Ou 
haveria algo mais? E de onde vinham tais sons? Eram perguntas ingênuas mas 
perfeitamente justificáveis para a época em que foram formuladas, em face do 
estupendo milagre, perguntas que, mais tarde, seriam repetidas, acrescidas ou 
substituídas por outras de maior profundidade como, por exemplo: qual será a 
influência do rádio em nosso meio social? Será um simples veículo de 
entretenimento, sem maiores conseqüências, ou terá objetivos mais amplos? A 
radiodifusão será, apenas, um veículo de informação ou de incremento de vendas, 
ou ambos? (LOPES, 1970, p.34) 

 

Os ouvintes tinham que conviver com a má qualidade técnica da transmissão, assim 

como o tempo reduzido de audição, já que os transmissores a base de antigas válvulas não 

podiam funcionar por muito tempo. As primeiras emissoras transmitiam numa parte da 

manhã ou na hora do almoço, saindo do ar em seguida e retornando à noite. Algumas 

estações só funcionavam à noite, principalmente por questões técnicas. Nesse horário, as 

transmissões ganham mais qualidade e amplitude de alcance. O radialista Luiz Mendes, em 

entrevista para esta pesquisa, se recorda dos primeiros aparelhos de recepção: 

  

Eu tenho a primeira lembrança ainda menino. Eu ainda não tinha cinco anos 
de idade quando meu pai comprou um aparelho receptor que era disputadíssimo 
porque as pessoas não ouviam se não tivesse um fone de ouvido. Era um móvel 
grande. Em geral, me lembro que as irradiações eram basicamente à noite. O rádio 
tinha mais descarga do que som de pessoas falando e música tocando. (MENDES, 
2005) 

 
                                                 
11  Saint-Clair da Cunha Lopes, nascido no Rio de Janeiro, em 1906, foi advogado, jornalista e 
radialista. Foi um dos primeiros profissionais a trabalhar em rádio, ainda na década de 20.  



 

 

2
9 

O rádio nos anos 20 tinha uma função social diferente da trajetória verificada na 

década seguinte.  No início, isolava o ouvinte, já que os aparelhos eram individuais. Nos 

anos 30, viraram agregadores, com a inclusão de dispositivos de caixas de som. A partir 

daí, passavam a juntar a família e os vizinhos em torno do receptor. O locutor Luiz de 

Carvalho lembra que, para acompanhar uma programação, exigia-se concentração para 

compreender a mensagem diante de tantos ruídos: 

 

O rádio galena, como se chamava, tinha uma pedra, a tal galena, que 
tinha uma espécie de agulha que se colocava em cima da pedra. Ouvia-se mal, 
muito mal. E aquilo era fraquíssimo. A gente estava lá em Minas e queria 
ouvir as estações principais do Rio de Janeiro, que não entravam. Entravam só 
as de Minas Gerais. (CARVALHO, 2005) 

 

O locutor esportivo Luiz Mendes ressalta ainda que apenas as pessoas com poder 

aquisitivo mais alto tinham condições de adquirir os aparelhos, que além de lhes conferir 

status, transformavam essas pessoas em centro das atenções. Como poucos tinham 

condições de ouvir o aparelho, o dono do receptor se tornava uma espécie de retransmissor 

do que escutava pelo rádio.   

  

Em Palmeira das Missões, onde eu nasci... Foi no ano aproximadamente 
de 1929 que meu pai comprou esse rádio. Só duas pessoas tinham rádio lá em 
Palmeira. Uma era meu pai. A gente ouvia rádio, mas eu nunca imaginei que 
um dia fosse trabalhar naquilo. O rádio tinha mais descarga do que som e 
pessoas falando ou música tocando. (MENDES, 2005) 

     

Ao se verificar que somente poucos financeiramente privilegiados tinham acesso 

aos sinais da radiodifusão, constata-se que não puderam ser cumpridos os propósitos 

defendidos pelo pioneiro Roquette-Pinto no discurso de inauguração da Rádio Sociedade. 
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Na época, ele disse: “O rádio é a escola de quem não tem escola” 12. O rádio, idealizado por 

ele para fins educativos, pouco podia fazer, já que os que mais necessitavam deste tipo de 

serviço não tinham condições financeiras para adquirir um aparelho receptor.  

Sem ter outra saída, a programação nos primeiros anos acabou se aproximando da 

única faixa de público disponível, a de alto poder aquisitivo, assumindo, desta forma, uma 

linha erudita. “Os primeiros anos do rádio foram difíceis, com muita música clássica, muita 

ópera, muita conversa fiada e a colaboração graciosa de alguns artistas” (MURCE, 1976, p. 

19). O radialista Luiz Mendes justifica a linha erudita assumida pela emissora pioneira: 

  

Como, no início, só os mais ricos tinham os aparelhos, embora o sonho 
de Roquette fosse atingir aos mais necessitados de cultura, a programação da 
Rádio Sociedade e das que vieram logo em seguida tinha que voltar a 
programação para os únicos que tinham dinheiro para comprar os aparelhos. 
Por isso, a programação acabou assumindo uma linha mais elitista. 
(MENDES, 2005) 

    

Já o radialista Luiz de Carvalho ressalta que só na década de 30 a programação foi 

assumindo um tom mais popular.  

 

Somente no percurso da década de 30, as emissoras começaram a se 
popularizar. A programação foi sofrendo gradativas transformações na medida 
em que mais pessoas, inclusive as que ganhavam menos, começaram a ter 
condições de comprar os aparelhos. Começaram a surgir modelos mais 
modernos com alto falantes em que várias pessoas podiam ouvir ao mesmo 
tempo. Com isso, as pessoas que possuíam o rádio abriam as janelas para que 
as outras pessoas também ouvissem. Era comum formar uma aglomeração em 
torno da janela de uma casa para ouvir o som do rádio. Muitas cidades 
começaram a criar pontos coletivos para audição de rádio, algumas em salas, 
escolas, praças e até teatros. (CARVALHO, 2005) 

  

                                                 
12  Cf. www.radiomec.com.br. O acesso para esta pesquisa foi efetuado em 16/05/2004. 
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No início dos anos 30, havia 19 emissoras instaladas em todo o país 13. A 

programação era basicamente erudita: música, ópera e textos educativos. Muitos dos 

programas eram feitos com colaboração dos próprios ouvintes, grande parte, os próprios 

sócios dos grupos mantenedores dos veículos. “No início, ouvia-se ópera, com discos 

emprestados pelos próprios ouvintes, recitais de poesias, concertos, palestras culturais, etc, 

sempre uma programação muito seleta.” (ORTRIWANO, 1985, p.14 ) 

O pioneiro Renato Murce conta em seu livro Bastidores do Rádio  que era comum 

os próprios ouvintes contribuírem com material para manter a programação no ar: “Os 

locutores faziam apelos aos ouvintes, solicitando que se inscrevessem como sócios... e que 

colaborassem enviando bons discos de suas discotecas para melhorar os programas...” 

(MURCE, 1977, p.19-21) 

O radialista Renato Murce acrescenta que estreou na Rádio Sociedade em 1924, a 

convite do próprio Roquette-Pinto, para apresentar um programa que irradiava números 

operísticos. Em entrevista gravada em 1984 para o documentário Rádio no Brasil, Murce 

revela que, somente em 1929, recebeu o primeiro pagamento por serviços prestados.“Eu 

levei cinco anos como amador na rádio fazendo programa de graça”. 

A programação das emissoras refletia os interesses de seus mantenedores. Como era 

sustentada pelos sócios e eles eram de camadas sociais mais altas, as atrações acabavam 

voltadas para este público.  

O locutor Luiz de Carvalho ressalta o esforço por parte dos primeiros profissionais 

para “tocar” a programação. 

 

                                                 
13  Cf. JAMBEIRO, 2003, p. 35. 
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Eu me lembro que era comum a gente ouvir o locutor anunciar uma 
música, em seguida agradecendo a um ouvinte ou comerciante que tinha doado 
ou emprestado o acetato14 para que fosse transmitido. Era uma época de muito 
improviso por parte de quem trabalhava no rádio. Sem recursos e sem número 
de pessoas suficiente, os pioneiros tinham que usar de muito “jogo de cintura” 
para poder fazer a programação (CARVALHO, 2005).  

 

O radialista Luiz Mendes lembra que, muitas vezes, eram os próprios diretores ou 

sócios do clube mantenedor que ocupavam os microfones: “Era comum o diretor ou 

integrantes da diretoria apresentarem os programas. O próprio Roquette-Pinto era um deles 

que ia para os microfones” (MENDES, 2005)  

 

 

I.3 – PRIMEIROS PALANQUES ELETRÔNICOS15  

 

Embora ainda com pouca audiência, as emissoras de rádio já começavam a 

despertar o interesse como palanque eletrônico para candidatos ou correntes ligadas a 

partidos políticos. Os primeiros sinais deste fenômeno foram verificados já na campanha 

eleitoral para as eleições de 1930. 

Uma das primeiras a fazer uso de suas ondas sonoras em favor de um candidato foi 

a Rádio Educadora Paulista, emissora que funcionava na capital de São Paulo. 

 

A Rádio Educadora Paulista tinha entre seus associados Júlio Prestes, 
candidato à Presidência da República. Esquecendo seus princípios puramente 
educativos, a emissora fez efetiva campanha para o candidato paulista. Dentro 
da Rádio não se falava o nome de Getúlio Vargas, candidato da Aliança 
Liberal, pois isso era proibido. (CALABRE, 2002a, p. 17) 

 

                                                 
14  Acetado era o tipo de material usado na confecção de discos antes da utilização do vinil. 
15  Expressão usada para definir a conquista, por políticos, de base eleitoral através de programas de 
rádio ou televisão. 
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Um dos pioneiros do rádio, Mário Ferraz Sampaio, relata as pressões sofridas na 

Rádio Educadora Paulista, que tinha entre os controladores Júlio Prestes. 

 

Tornou-se uma entidade comercial, quebrando desta forma a linha não lucrativa 
instituída pela sociedade civil anteriormente constituída pelos fundadores. Estes 
estatuíam que à sociedade era vedado o partidarismo político e religioso. Esta 
linha foi quebrada pelos novos diretores, que entregaram a emissora à política 
perrepista, visando com isso proveitos pessoais, aderindo a uma desabalada 
propaganda eleitoral de Júlio Prestes à presidência da República. Tudo bem 
maquinado e executado. (SAMPAIO, 1984 p. 296) 

 

Desde a campanha de 1929, outras estações já começavam indiretamente a ser 

usadas como palco para veiculações de músicas de teor eleitoral, lançadas por cantores da 

época que se engajavam em torno dos candidatos. 

 

Desde a campanha presidencial de 1929, a evolução do uso da música 
popular como instrumento de propaganda tornou-se bastante expressivo. As 
marchinhas em favor de Vargas, gravadas por Francisco Alves, na Odeon, em 
janeiro de 1929 – “É sim senhor”, “Seu Doutor” e “Seu Julinho vem aí” – 
encontravam respostas nas defesas de Júlio Prestes gravadas por Jaime 
Redondo, na Columbia, em dezembro do mesmo ano. (JAMBEIRO, 2003, 
p.39) 

 

Porém, a primeira vez em que o rádio foi utilizado como veículo direto de propaganda 

política no país foi no então Distrito Federal pela Rádio Clube do Brasil, no dia 02 de janeiro 

de 1930. Na ocasião, a emissora transmitiu o primeiro grande comício da Aliança Liberal, 

ocorrido na Esplanada do Castelo, durante o qual Getúlio Vargas apresentou a sua plataforma 

eleitoral16. 

                                                 
16  Cf. DICIONÁRIO HISTÓRICO BIOGRÁFICO BRASILEIRO, verbete Rádio Clube do Brasil, p. 
4859.  
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Desta forma, essas emissoras inauguraram uma prática que está arraigada ao setor até 

hoje. Trata-se do entrelaçamento entre os concessionários de estações de rádio – e mais tarde 

também de televisão – com a política e o uso da força dos veículos de comunicação para 

apoiar candidatos. Observa-se um círculo vicioso: candidatos que ganham concessões como 

barganha política e donos de estações que procuram manter eleitos seus representantes. A 

situação, que começou a se esboçar em 1929, pode ser observada até hoje em várias regiões 

do país.  

 

É mister ressaltar que embora o rádio tenha realmente alcançado força de 
expressão sociológica basicamente a partir de meados da década de 30, mais 
especificamente a partir de 1933, considera-se que já a partir do final da década 
de 20 cada vez mais o rádio passou a atuar como agente de propaganda política, 
ideológica e cultural. (NASCIMENTO, 2002, p. 44) 

 

 

 

I.4 – REVOLUÇÃO AO RITMO DE BEETHOVEN    

 

A Revolução de 30 marcou o início da transformação do rádio. Não que o veículo 

tenha sido usado como incentivador do movimento, ou muito menos documentado ou 

noticiado o fato, com raras exceções. Enquanto se desenhava, se implementava e se 

legitimava o movimento que mudaria o destino do país, o rádio mantinha-se longe dos 

acontecimentos. Irradiava óperas e músicas clássicas estrangeiras que alimentavam a 

elitista programação da época.  

A principal preocupação dos gestores era com a sobrevivência das emissoras. Isso, 

na época, podia significar não se indispor ou se comprometer, caso contrário, a estação 
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poderia ser perseguida pelo governo ou perder os sócios mantenedores. O processo de 

manutenção das emissoras era muito precário. Tinham uma potência de pouco alcance, um 

reduzido grupo de ouvintes e uma precária legislação. Isto fazia com que a sua permanência 

no ar dependesse do humor do governo.  

 

No contexto da época, a fundação da emissora [a primeira Rádio 
Sociedade] foi quase um ato de desobediência civil, pois a utilização do rádio 
encontrava-se restringida por lei, devido à sua conotação estratégica, após a I 
Guerra Mundial. Para minimizar as conseqüências, Roquette-Pinto indicou para 
a presidência de honra da emissora o ministro da Viação e Obras Públicas, 
Francisco de Sá, de quem dependeria a revogação da lei. (JAMBEIRO, 2003, 
p.48) 

 

A ligação do veículo com o movimento de 30 vem da “revolução” que o rádio 

sofreu após a posse de Getúlio Vargas. Na época, uma série de medidas foi tomada para 

alavancar esse setor. A partir daí, nunca mais o rádio permaneceu de fora dos 

acontecimentos nacionais.   

Contrariando a sua principal característica, que é a instantaneidade, o rádio não 

oferecia ao ouvinte nenhuma noção do movimento político que estava acontecendo. As 

emissoras, além terem evitado se comprometer, não possuíam estrutura para cobrir os 

acontecimentos. Elas ainda não tinham setores de radiojornalismo. Desta forma, 

acompanharam com atraso o avanço da Revolução, se limitando a, quando tratavam do 

assunto, lerem as notícias dos jornais impressos, como acontecia com todas as demais 

informações divulgadas pelas estações.   

 

Os jornais da capital da República publicavam a notícia da revolução 
com dois dias de atraso. Só então o povo fica sabendo que havia estourado um 
movimento no Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba para derrubar o 
Governo Washington Luís.  Os grandes jornais estão do lado da lei e da 
ordem. (...) Washington Luís, no começo de outubro, lança manifesto 
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condenando o ‘Sanguinário movimento subversivo’ em Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul e Paraíba. Os jornais, sem exceção significativa, registram em 
suas edições diárias apenas informações oficiais... No começo de outubro, o 
movimento já está em marcha, mas o noticiário dos jornais é ralo, anódino... 
Só a partir de 25 de outubro os jornais se rendem à evidência de que há uma 
revolução vitoriosa e a nação, em sua maioria, lhe dá apoio (BAHIA, 1990). 

 

O locutor Luiz de Carvalho lembra que, quando ainda era criança em Belo 

Horizonte , a população não podia contar com o rádio para acompanhar as notícias do 

movimento, pois as estações mantinham-se alheias aos acontecimentos políticos, ao 

contrário do que foi verificado dois anos depois, com a Revolução Constitucionalista. “O 

rádio era muito difícil. O rádio que pegava naquela altura eram mais as de São Paulo.” 

(CARVALHO, 2005)  

Apesar de a Revolução de 30 ter sido mantida de fora das ondas radiofônicas da 

então Capital Federal – o Rio de Janeiro – e na maioria dos estados, ocorreram exceções. 

Enquanto o movimento era organizado no Rio Grande do Sul, o noticiário da Rádio 

Gaúcha 17 passou a ser controlado pelo Exército revolucionário. “(...) apenas permitia-se a 

divulgação de comunicados oficiais depois de assinados pelo General Góis Monteiro – 

Chefe das Tropas em Operação.”18 Do outro lado da trincheira, encampando a luta pela 

legalidade, estava a, como revelou um dos pioneiros na radiodifusão brasileira, Mário 

Ferraz Sampaio: 

 

Havendo se empenhado na defesa da posse de Júlio Prestes e assumindo 
uma posição de apaixonado destaque na contra-revolução19 de outubro de 
1930, usou para tanto uma agressiva propaganda contra os revolucionários 

                                                 
17  Primeira emissora de rádio de Porto Alegre, fundada em 08/02/1927, por Maurício Sirotsky. Está no 
ar até hoje, sendo uma das maiores emissoras do estado. Hoje é líder do conglomerado de rádios, jornais e 
TVs da Rede Brasil Sul (RBS), composto por 19 emissoras em Santa Catarina e Porto Alegre. 
18  DICIONÁRIO HISTÓRICO BIOGRÁFICO BRASILEIRO, verbete Rádio Gaúcha. 
19  O autor chama de “contra-revolução” o movimento que tentava  retirar Getúlio Vargas ao poder. 



 

 

3
7 

adeptos de Getúlio Vargas, propaganda que irritou os participantes do 
movimento. (SAMPAIO, 1984, p. 296) 

 

Com a vitória da Revolução e a nomeação de um governo provisório para São 

Paulo, uma das primeiras providências foi o afastamento dos diretores da Rádio Educadora 

Paulista e a nomeação de pessoas de confiança do regime. O engajamento da emissora era 

anterior à Revolução. Por trás do discurso de defesa da legalidade, se escondia a ligação 

com a campanha política de Júlio Prestes, que venceu as eleições, mas não assumiu, por 

causa da tomada do poder pelos revolucionários20.  

 

 

I.5 – NAMORO PELO RÁDIO: UNIÃO DE GETÚLIO E COM O VEÍCULO 

 

A ligação de Vargas com o rádio vem desde antes de ele assumir o governo. Um 

casamento conturbado, porém indissolúvel, com brigas e reconciliações, provas de amor e 

ódio. As leis, decretos, regulamentações e incentivos refletem-se até hoje no formato e 

funcionamento desta mídia. As potencialidades do rádio iam ao encontro das necessidades 

do governo, devido à sua instantaneidade e a penetração horizontal (atingindo todas as 

classes sociais e culturais). O veículo atingia dos grandes centros às regiões menos 

desenvolvidas e mais afastadas. O Governo Provisório de Vargas logo percebeu suas 

potencialidades, porém eram visíveis os empecilhos para que o rádio pudesse se 

transformar num veículo de massa.  

O primeiro ato veio antes de se sentar na cadeira de presidente da República. Foi em 

1926, quando foi aprovado o decreto nº 5.492, de autoria do então Deputado Federal 

                                                 
20  Cf. SAMPAIO, 1984, p.296. 
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Getúlio Vargas, que estabelecia o pagamento de direitos autorais pelas empresas que 

veiculassem músicas ou as incluíssem em sua programação21. 

 

O namoro de Getúlio com rádio já vinha de longa data. Desde a década 
de 20, ainda deputado, o futuro presidente do Brasil decidiu apostar no seu 
desenvolvimento e nos artistas, que mais tarde se transformariam em ídolos, 
através das ondas magnéticas do novo veículo. Foi, sem dúvida, projetando o 
alcance e a repercussão do rádio que, em 16 de julho de 1926, Vargas 
conseguiu aprovar o decreto legislativo 5.492, que ficou conhecido como Lei 
Getúlio Vargas. (JAMBEIRO, 2003, p.111) 

 

No entanto, naquela época, já eram comuns leis promulgadas, mas não colocadas 

em prática. Sendo assim, cinco anos após ter sido aprovada, já com Vargas como chefe do 

Governo Revolucionário, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT) cobrava o 

empenho do presidente no cumprimento da sua própria lei.  

Só que, em contrapartida à sua efetivação, os administradores de rádio ficaram 

revoltados com mais uma despesa e promoveram a primeira greve do setor 22. Em 

represália, no dia 12 de julho de 1933, participaram da primeira paralisação de emissoras 

radiofônicas as estações de maior audiência: Rádios Clube do Brasil, Sociedade do Rio de 

Janeiro, Philips do Brasil e Educadora. Como não podiam boicotar as canções de suas 

programações, que eram baseadas exatamente nas músicas, essas estações decidiram 

emudecer, ou seja, saíram do ar como forma de protesto23. 

O presidente determinou ao ministro da Justiça que acabasse com a greve das 

emissoras do Rio de Janeiro. Tomou ainda providências para regulamentar o setor, 

                                                 
21  Cf. REVISTA NOSSO SÉCULO, Capítulo III: A Era do Rádio.  
22  Cf. JAMBEIRO, 2003, p. 111. 
23  Cf. DICIONÁRIO HISTÓRICO BIOGRÁFICO BRASILEI RO, verbete Rádio Clube do Brasil,p. 
4859. 
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garantindo que o governo aumentasse o seu poder no processo de concessão e de renovação 

de licença a exploração do serviço de radiodifusão mediante condições e prazos certos.    

De início, era preciso regulamentar o setor para que o governo tivesse um controle 

maior sobre ele. O primeiro passo foi tomado pouco depois da Revolução de 30. Em 27 de 

maio de 1931, foi baixado o decreto nº 20.047, “primeiro diploma legal sobre a radiodifusão, 

surgido nove anos após a implantação do rádio no país” (ORTRIWANO, 1985, p. 15). O 

rádio já interessava ao governo. “Percebendo o efeito que o novo veículo provocava, as 

autoridades revolucionárias começaram a se preocupar com a sua regulamentação definindo, 

então, a radiodifusão como de interesse nacional e de finalidade educativa.” (JAMBEIRO, 

2003, p.49) 

O veículo passou a ser considerado como de interesse nacional e de finalidade 

educativa. O governo criou a Comissão Técnica de Rádio (CTR), cuja orientação 

educacional caberia ao Ministério da Educação e a fiscalização ao Ministério da Viação. 

 O decreto nº 20.047/31, além de reservar ao governo a escolha dos próximos  

concessionários e a renovação das licenças vigentes, determinou que era dos diretores das 

emissoras a responsabilidade pelas idéias divulgadas, caso o nome dos autores do material 

veiculado não fosse mencionado. “Este artigo [nº14] foi posteriormente incorporado à lei 

de Imprensa [09 de fevereiro de 1967], ainda hoje em vigor.” (JAMBEIRO, 2003, pp.50 e 

51) 

  

 

I.6 - REVOLUÇÃO DO RÁDIO 
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Com novas obrigações e aumento dos encargos (inclusive as taxas de direito 

autoral), as emissoras estavam fadadas ao fechamento ou à estagnação diante da falta de 

condições de obterem recursos para a sua manutenção, muito menos para o seu 

desenvolvimento. Até os primeiros anos da década de 30, as estações, por determinação 

estatutária, legalmente não podiam aceitar anúncios ou patrocínios.  

Como eram sustentadas por sócios mantenedores, o grande desafio das rádios era 

aumentar o número de contribuintes ou, pelo menos, não perder os que já faziam parte da 

lista, como revela o pioneiro produtor Renato Murce. Em entrevista à Revista Visão, ele 

revela que muitos dos sócios não pagavam as mensalidades, deixando as emissoras em 

situação financeira ainda mais precária: “a constância não é uma virtude muito brasileira, 

depois de alguns meses, ninguém pagava mais”.  

Além disso, relata o produtor Dermirval Costa Lima, as primeiras emissoras, além 

de sofrerem com o amadorismo, acabavam reféns dos que controlavam a sociedade 

mantenedora, atendendo a interesses dos grupos que se perpetuavam à frente das direções 

das estações. “E o rádio ia se arrastando, no seu amadorismo marrom, servindo para a 

vaidade dos presidentes, sempre reeleitos.” (LIMA apud GURGUEIRA, 1995)  

Diante disso, por uma questão de sobrevivência, muitas emissoras burlavam a lei, 

começando informalmente a veicular publicidade através de referências a estabelecimentos, 

envio de abraços para proprietários e outras medidas. “Em 1931, quando surge o primeiro 

documento sobre radiodifusão, o rádio brasileiro já estava comprometido com os ‘reclames’ 

– os anúncios daquele tempo – para garantir sua sobrevivência” (ORTRIWANO, 1985, p. 

15). 

Para reverter as dificuldades financeiras das emissoras e proporcionar o seu 

desenvolvimento, o Estado criou uma série de medidas compensatórias. Como forma de 
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popularizar a radiodifusão, o Governo Provisório aboliu as taxas pagas pelos ouvintes para 

que os aparelhos fossem instalados em suas casas24. Porém não bastava regulamentar as 

emissoras ou isentar o ouvintes de tributos. Era preciso criar um mecanismo que 

possibilitasse às estações uma outra forma de captação de recursos. 

O pontapé inicial para isso veio através do decreto nº 21.111, de 1º de março de 

1932, que liberou a veiculação de anúncios comerciais25. 

 

O Governo mostra, a partir dos anos 30, preocupar-se seriamente com o 

novo meio... passando a imaginar maneiras de proporcionar-lhe bases 

econômicas mais sólidas, concretizadas pelo Decreto nº 21.111, que autorizava 

a veiculação de propaganda pelo rádio, tendo limitado sua manifestação, 

inicialmente, a 10% da programação, posteriormente elevada para 20% e, 

atualmente, fixada em 25%. (ORTRIWANO, 1985, p.15) 

 

Para o setor, esse foi o divisor de águas entre os períodos pré e pós-liberação da 

publicidade. “As emissoras passam a veicular novos produtos ao mesmo tempo em  que 

articulam as massas no processo de consumo.” (SANTOS, Maria S. T., 1985, p.58) 

Uma das formas de medir o sucesso de uma propaganda é a quantidade de 

pessoas que têm acesso a ela. Para aumentar o número de ouvintes, as emissoras 

começaram a popularizar as suas programações. As óperas, músicas clássicas e 

                                                 
24  Cf. GURGUEIRA, 1995. 
25  Os anúncios eram chamados na época de reclames. A maioria era feita ao vivo por locutores 
especializados na leitura das propagandas, que eram chamados de locutores comerciais. Cf. REVISTA 
NOSSO SÉCULO. Capítulo III: A era do rádio local. 
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programas educativo-culturais, que marcaram os primeiros anos da radiodifusão, 

praticamente foram banidos do dial26. 

Apesar de ter entregue a exploração das emissoras a particulares, através da nova 

legislação implantada e de outros dispositivos que foram sendo desenvolvidos, o Governo 

foi cada vez aumentando mais o controle sobre o veículo.  

A entrada de dinheiro dos anunciantes possibilitou às estações ter uma 

administração profissional, aumentando o interesse de empresários pelo veículo. Assim, 

as rádios seguiam rumo ao desenvolvimento e se organizavam em associações e 

promoção de eventos conjuntos.27  

Mas não foi somente a sustentabilidade publicitária que garantiu o avanço do setor. 

O aumento da industrialização e o barateamento dos aparelhos foram fortes aliados para a 

revolução do meio rádio a partir da década de 30.  

   

                                                 
26   Termo que designa a escala graduada em que estão indicadas freqüências e/ou comprimentos de 
onda de diferentes emissoras de uma mesma faixa de operação.O processo de seleção de sintonia fica 
indicado na escala ou dial. Cf. PORCHAT, 1989, p. 173. 
27  Em 1933, já era grande o número de emissoras que sentiam necessidade de criar um grupo que 
negociasse seus interesses junto ao governo e entidades da sociedade.  Foi criada a Confederação Brasileira de 
Radiodifusão (CBR), sendo eleito presidente Alberto Jackson Byington Júnior, o dono das Rádios Cruzeiro 
do Sul do Rio de Janeiro e de São Paulo, emissoras que aderiram à Revolução Constitucionalista de 32.  A 
associação promoveu a primeira greve do setor após a cobrança pecuniária de direitos autorais relacionados à 
irradiação de músicas e a produção de programas educativos e culturais. Isso gerou um silêncio no país. As 
emissoras fecharam as portas por vários dias. Uma das medidas da CBR foi a criação de um programa 
educativo para ser irradiado por 15 diários em cadeia. A atração se chamava Quarto de Hora da Comissão 
Radioeducativa da CBR . Nessa esteira, surgiu, em 1934, a Associação de Emissoras de São Paulo (AESP). 
Quem assumiu a presidência foram Eduardo Monteiro, das Associadas, e Paulo Machado de Carvalho, da 
Record, a emissora que ficou conhecida como a “Voz da revolução de 32” . A Associação Brasileira de Rádio 
(ABR), surgiu em 1944, no Rio de Janeiro, em defesa do profissional radialista. O primeiro presidente foi 
Gilberto Andrade e, na vice-presidência, Júlio Barata, que depois foi Ministro do Trabalho nos governos 
Castelo Branco e Médici. O primeiro secretário era o locutor César Ladeira, que ganhou repercussão nacional 
como locutor oficial da Revolução de 32. A Associação Brasileira de Rádio criou o concurso Rainha do 
Rádio , para arrecadar fundos para a construção de um hospital. As cédulas de votação vinham dentro da 
Revista do Rádio. A primeira premiação, em 1937, foi promovida pelo Iate Laranjas, barco carnavalesco. O 
título ficou com Linda Batista até 1948 quando passou o cedro para a irmã Dircinha Batista. Cf. SAMPAIO, 
1984, pp. 159-168.  



 

 

4
3 

As transformações surgidas no país a partir da Revolução de 1930, com 
o despontar de novas forças, como o comércio e a indústria, que precisavam 
colocar seus produtos no mercado interno, aliados a mudanças na própria 
estrutura administrativa federal, com a forte centralização do poder executivo 
engendrada por Getúlio Vargas, são o contexto que favorece a expansão da 
radiodifusão: o rádio mostra-se um meio extremamente eficaz para incentivar 
a introdução de estímulos de consumo. (ORTRIWANO, 1985, pp 15 e 16) 

 

A iniciativa privada também se empenhava para incentivar o aumento do consumo 

de aparelhos receptores. A fabricante holandesa Philips lançava a sua emissora de rádio 

com o objetivo de incrementar a venda dos aparelhos receptores que estava colocando nas 

prateleiras do comércio brasileiro. Ocupando o espaço 1130 no dial, que depois foi 

entregue à Rádio Nacional, no ar até hoje, a Philips começou a operar em 1930. Já a 

gravadora e empresa cinematográfica norte-americana Columbia também fincava sua 

presença no dial brasileiro através das Rádios Cruzeiro do Sul do Rio de Janeiro e de Sã o 

Paulo.  

A política de desenvolvimento econômico e o processo de industrialização do 

governo Vargas encontraram no rádio um importante aliado. Ao contrário do jornal, que só 

poderia ser lido por uma pessoa por vez, o rádio tinha o poder agregador. Eram formados 

grupos para acompanhar as suas irradiações, que ganhavam eficácia quanto mais vibrantes 

e reais parecessem. Por isso, tornou-se um dos mais fortes instrumentos para a mobilização 

das massas, ao mesmo tempo em que padronizava gostos, crenças e valores. 

De 1932 a 1937, foram inauguradas 42 novas estações, passando o país a possuir 63, 

quantidade que pulou para 111 em 1945, quando chega ao fim o Estado Novo. 28   

Apesar de honrosas contribuições e experiências desenvolvidas por emissoras 

regionais, desde o início da década de 30, já se observava a concentração em torno da 

                                                 
28  Cf. GARCIA, 1982, p.102.  
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formação de centros produtores no eixo Rio-São Paulo, modelo implantado nesta época e 

que continua vigente até hoje, mesmo com a ampliação dos segmentos do meio eletrônico, 

com a chegada da televisão e da internet. “Era comum que o pessoal dos bastidores do 

rádio viesse trabalhar no Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro representava o que se 

convencionou chamar de meca do setor radiofônico nacional na década de 30.” (TOTA, 

1990). 

Além da capital federal, São Paulo manteve um importante pólo de produção 

radiofônica, ajudando, junto com o Rio de Janeiro, a formar o padrão e o modelo radiofônico 

brasileiro.  

  

 

I.7 – SURGEM OS PROGRAMISTAS29 

 

Com a liberação da publicidade, os gestores das emissoras e os primeiros 

trabalhadores do setor, ainda remanescentes do período das sociedades e mantenedores, 

tiveram que lidar com uma outra realidade, a de vendedor. A comercialização exige a 

incorporação de profissionais com perfil de vendedor, totalmente diferente do caráter 

artístico e aventureiro dos que atuavam nesta mídia até então. Surge, nas emissoras, um 

outro profissional, chamado inicialmente de programista.   

Essa figura passou a comprar horários nas emissoras, produzindo programas para 

preencher esses espaços. Essas atrações eram revendidas em forma de patrocínio, no 

princípio, para o comércio local. Inicialmente, os próprios programistas faziam 

praticamente tudo: administração, venda de publicidade, redação, produção, trabalho de 
                                                 
29  Expressão encontrada na Revista Nosso Século , Capítulo III: A era do rádio local, p. 62.  
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contra-regra e apresentação dos espaços que recebiam nas estações. Aos poucos, foram 

contratando pessoas, tanto para a venda dos espaços publicitários como para produção, 

redação e atrações para os programas que possuíam nas emissoras.  

Geralmente eram comprados extensos horários corridos em que os programistas 

criavam um leque variado de atrações, formando uma espécie de “rádio dentro da outra”. 

Assim, criou-se uma prática observada até hoje em muitas empresas de rádio e televisão 

que vendem seus horários a terceiros. 

O primeiro propagandista do rádio brasileiro foi Ademar Casé. O ex-corretor de 

imóveis transformou-se no maior vendedor de aparelhos da fábrica de rádios Philips. Com a 

aquisição de uma emissora pela multi-nacional holandesa, passou a ser o maior produtor da 

estação. A título de experiência, sem compromisso, Casé deixava receptores em casa de 

possíveis clientes, quase sempre donas de casa. Depois voltava para fechar o negócio ou 

levar o receptor de volta, conforme ele próprio explicou em depoimento.   

 

Dois ou três dias depois, passava por lá e já encontrava a má vontade da 
senhora de desistir do rádio e acabava comprando. E assim eu vendi tanto 
aparelho de rádio que acabei sendo apresentado à direção da Philips, ao dr. 
Augusto Vitorino Borges, e aí eles estavam com a idéia de lançar uma estação 
de rádio para fazer propaganda de seus aparelhos no Rio. (CASÉ apud 
SAROLDI & MOREIRA, 1984, p. 17) 

 

O principal vendedor dos rádios Philips convenceu os diretores da nova estação a 

alugar para ele quatro horas na programação dominical, a partir das 20h. Assim nasceu a 

prática observada até hoje da compra de horários nas programações de rádio, que depois foi 

estendida à televisão. Casé é apontado como o primeiro diretor e produtor de rádio no 

formato “programa de variedades”, que é utilizado até hoje, principalmente na televisão. 
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Em entrevista ao documentário Rádio no Brasil, Casé conta que a atração foi resultado da 

observação das programações brasileiras e internacionais. 

 

Um dia eu peguei a BBC [Londres] e a NBC de Nova York. Aí comecei 
a fazer um paralelo entre o rádio que se fazia nos Estados Unidos e o no Brasil, 
uma diferença tremenda. Aí ficou na minha cabeça: “por que essa gente não faz 
um rádio mais dinâmico?”. Então fui ao dr. Augusto Victorino Borges [diretor 
da Philips]... e pedi: “eu gostaria que o senhor me alugasse a estação das oito à 
meia noite. Eu tenho uma economiazinha que dá para sustentar três, quatro ou 
cinco programas.” E botei o programa no ar com poucos anúncios.  

  

O Programa Casé estreou em 14 de Fevereiro de 1932.  A atração, que começou 

indo ao ar aos domingos e que depois teve edições também em outros dias da semana, tinha 

como objetivo principal atrair toda família. Os quadros formavam uma colcha de retalhos 

com atrações voltadas para todas as faixas etárias e sociais. O Programa do Casé tinha os 

ingredientes que passaram a formar a programação das emissoras de rádio. É como se fosse 

uma emissora própria dentro de outra. A atração tinha mini-programas musicais, humor, 

novela e histórias policiais.30 

Surgiram no Programa do Casé nomes que se firmaram entre os grande ídolos da 

música, como Carmem Miranda, Francisco Alves, Ciro Monteiro, Lamartine Babo, 

Almirante, Noel Rosa e o instrumentista Eleazar de Carvalho. No campo das 

dramatizações, Sadi Cabral. A atração foi fundamental também para a formação dos que se 

destacariam como os maiores produtores e redatores do rádio, entre eles Antônio Nássara, 

Almirante, Armando Reis, José Marques Gomes, Erathotenes Frasão e o cronista Henrique 

Pongetti.  

                                                 
30  O Programa Casé ficou na Rádio Philips até 1936, antes de ela se transformar em Rádio Nacional. 
Depois, passou pelas estações Transmissora, Sociedade, Mayrink Veiga (onde foi o seu apogeu) e Globo e 
encerrou as atividades na Tupi. Com o surgimento da TV, Casé também deu expediente na nova mídia. Foi 
um dos criadores do Noite de Gala, que foi um marco também na história da TV e cujo modelo é seguido até 
hoje por programas de variedades. Casé morreu em 1993, aos 90 anos. Cf. SAROLDI, 1984, p.18. 
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Para poder pagar o horário alugado na emissora, Casé foi o primeiro a fazer pleno 

uso da liberação do governo para exploração comercial. Como era preciso faturar para 

pagar a Philips, Casé usava sua larga experiência como vendedor para comercializar seu 

próprio programa. Em depoimento ao documentário Rádio no Brasil, ele relata: 

 

Quando chegou mais ou menos no décimo programa, a situação não 
estava muito boa financeiramente. Então chamei Almirante, Noel, Paulo 
Roberto, Haroldo Barbosa – a turma que era meu quartel general. E expliquei: 
“a situação não está boa”. Foi botar esse programa, um outro e depois paro. 
Então o Paulo Roberto disse: “Você está louco Casé?. O programa já está com 
uma audiência formidável. Você implantou a coisa mais difícil e agora vai 
soltar?” No dia que fiz essa reunião passei pela Avenida Rio Branco, parei na 
Casa Lucas [vendia aparelhos de rádio] e fiquei olhando a vitrina. Eu vejo o 
Doutor Victor no gabinete dele e fez assim com o dedo para mim [fazendo 
gesto para entrar]. Perguntou quanto era a hora [de patrocínio do programa]. 
Respondi 300 mil Réis. 

        

Apesar de ter que buscar fórmulas para se manter, Casé fez questão de destacar que 

nunca viu o rádio como uma forma de obter lucro. “Eu sempre fiz rádio mais por prazer do 

que por interesses mercantis. Queria apresentar coisas boas. Fui ampliando meu horário: do 

meio dia à meia noite, com um intervalo de duas horas para descanso”, afirmou, em 

entrevista ao jornal O Globo em 1973.    

Nasceu, nesse espaço do Casé, o primeiro programa produzido ou montado 

especificamente para o meio rádio, que surgiu por acaso, numa tentativa do produtor 

Almirante de não perder o patrocinador. Trata-se do Curiosidades Musicais. “Almirante 

desenvolveu, durante 15 minutos, uma narrativa entremeada de intervenções musicais, ele 

mesmo representando diversos personagens.” (SAROLDI & MOREIRA, 2005, p. 38) 

 Em 1942, o Programa Casé, já na Rádio Mayrink Veiga, comemorou dez anos de 

criação, após ter passado pelas Rádios Philips, Transmissora e Sociedade, e ficou um dia 
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inteiro no ar31. “Embora informal, o Programa Casé se tornaria uma escola de rádio ativa e 

itinerante.” (SAROLDI & MOREIRA, 2005, p. 38).   

Embora tenha sido o pioneiro e o de maior destaque, Casé não reinou sozinho. 

Outro programa de variedades de grande destaque foi o do Luís Vassalo, que começou a ser 

veiculado pela Rádio Nacional em 1936. Ficava no ar do meio dia às nove da noite. A 

atração era mantida por lojas do subúrbio carioca e contava com o comando de vários 

apresentadores. Começava com o quadro Quando os ponteiros se encontram, no qual a 

locutora Lúcia Helena recebia como atração permanente o cantor Francisco Alves, o 

programa de calouros A Hora do Pato , esquetes humorísticas, flashs esportivos e shows 

realizados em bairros da cidade. Terminava  com Nada além de dois minutos, de Paulo 

Roberto, em que todas as atrações tinham que ser apresentadas neste limite de tempo.  

Pela Rádio Philips, também se destacou Renato Murce com o programa Horas do 

Outro Mundo. O título se devia ao fato de o programa se apresentar ao ouvinte como uma 

atração transmitida de Saturno. Foi nesta atração que surgiu aquele que viria a ser uma das 

figuras mais polêmicas do rádio brasileiro, o compositor e radialista Ari Barroso, que 

apresentava um quadro intitulado Horas do Outro Mundo.  

Também funcionava nos mesmos moldes o Esplêndido Programa , de Waldo Abreu. 

No início dos anos 30, ele improvisava no ar histórias para exaltar as qualidades dos 

produtos anunciados e enaltecer os patrocinadores32. Mais tarde, o programa acabou 

                                                 
31  Depois de sete anos na Mayrink Veiga, o Programa Casé acabou perdendo espaço para as 
transmissões esportivas. Com isso, a atração migrou, em 1948, para a novata Rádio Globo.     
32  Cf. DICIONÁRIO HISTÓRICO BIBLIOGRÁFICO BRASILEIRO, verbete Rádio Clube do Brasil, 
p. 4859. 
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abrigando Ari Barroso, que se transferiu para lá depois de ter sido reprovado em um 

concurso promovido por Murce para speaker (como se chamavam os locutores)33.  

 

I.8 - PRIMEIROS JINGLES 

 

Os primeiros profissionais tiveram que descobrir um modelo para a inserção dos 

reclames – como eram chamados os comerciais –, assim como uma linguagem própria para a 

novidade. Desde esses primórdios da publicidade, a criatividade já fazia parte da estratégia para 

chamar a atenção do consumidor, aumentar as vendas e assim garantir a permanência do 

anunciante. 

Muitas vezes, os produtos eram difíceis de serem anunciados, principalmente por 

ferirem a rígida moral da época, explica Case em depoimento ao documentário Rádio no 

Brasil: “Fechei um contrato de seis meses. Por fim perguntei qual é o produto? Purgante, 

Nanon Purgativo. Naquela época não podia fazer anúncio de purgante, hemorróidas, cueca, 

sutiã, modelador. Era uma coisa difícil”. 

Ainda na entrevista realizada para o documentário, Case conta que, para diferenciar 

os primeiros anúncios do restante do programa, ele começou a colocar música de fundo 

para a mensagem publicitária. 

 

Os primeiros programas como eu fazia não davam certo. Aí eu resolvi 
fazer de uma maneira diferente. Eu não quero que existam buracos no 
programa. Quero de uma maneira contínua. Então comecei a estudar e 
encontrei uma maneira de encaixar os anúncio com fundo musical. 

 

                                                 
33  Cf. CABRAL, 1996, pp. 154, 155. 
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Daí foi um pulo para que a música também passasse a fazer parte da mensagem. 

Surgiu assim o primeiro jingle, criado pelo caricaturista e compositor Antônio Nássara. Era 

um fado criado para agradar o dono da Padaria Bragança, veiculado no Programa do Casé 

e assim mantê-lo como anunciante: “O padeiro desta rua / tenha sempre na lembrança / não 

me traga outro pão / que não seja da Bragança” (SAROLDI & MOREIRA, 1984, p. 17). 

Considerado o pai do jingle, Nássara lembra, em depoimento ao documentário 

Rádio no Brasil, que foi difícil convencer o primeiro cliente.  

 

Quando cheguei lá e falei com o seu Albino, ele me disse que pão não 
precisa de promoção... Então vou fazer um anúncio de graça. Se o senhor 
gostar, paga. O que me ocorreu foi fazer um anúncio como se fosse um fado 
para agradar ao dono da padaria... Isso foi cantado, em 1932, pelo Luís 
Barbosa, que era um camarada fabuloso. 

 

Quem também se destacou como produtor e criador de jingles foi Renato Murce, 

para o seu programa Horas do Outro Mundo, conforme revelou em entrevista ao 

documentário Rádio no Brasil: “O primeiro que fiz e vendi foi para a Casa Turuna34, que é 

aquela casa da Avenida Passos. Vendi por 400 mil Reais essa radiação”. 

Contratado como contra-regra de Casé, o compositor Noel Rosa homenageou com 

música um dos anunciantes, a loja popular O Dragão, convidando a cantora Marília Batista 

para improvisar versos que acabaram tornando-se um dos clássicos de Noel, De Babado.35 

O então corretor anúncios Gastão Lamounier conseguiu o patrocínio do tônico 

capilar Juventude Alexandre para um programa de rádio. Ele mesmo, valseiro inspirado, 

juntou-se a Osvaldo Santiago para escrever o prefixo. Como não podia deixar de ser, uma 

                                                 
34  A loja Casas Turuna, fundada em 1915, especializada em fantasias e artigos de carnaval, funciona 
até hoje no mesmo local, permanecendo praticamente intacta em estilo, arquitetura e móveis, no chamado 
Saara – maior conjunto de comércio de lojas a céu aberto, localizada no centro do Rio.  
35  Cf. SAROLDI & MOREIRA, 2005, p. 37. 
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bela valsa: “Em teus cabelos de seda / Que perfume, que aroma sutil”. Gravada por Sílvio 

Caldas, a valsa teria vida independente do tônico, mas a este serviu enquanto o programa 

durou. 

Graças à veiculação de publicidade, foram injetados nas emissoras os recursos que 

elas tanto careciam para modernização, profissionalização e evolução técnica. Ao mesmo 

tempo, começou a guerra pela audiência. Quanto maior o número de ouvintes, mais caros e 

em maior quantidade seriam vendidos os reclames.         

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Capítulo II 

GETÚLIO E O RÁDIO 
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Este capítulo é dedicado a mostrar como o rádio foi usado pela máquina de 

propaganda que deu sustentação à gestão de Getúlio Vargas no período de 1930 a 1945. 

Assim como a maioria dos governos autoritários que marcavam presença na Europa e na 

América Latina, Getúlio Vargas criou uma gigantesca e poderosa máquina de propaganda 

que interagia e controlava diversos setores da engrenagem governamental. O rádio foi um 

dos principais instrumentos usados para este fim, graças a características peculiares deste 

meio, ressaltadas pelo pesquisador Alcir Lenharo.  

 

O rádio permitia uma encenação de caráter simbólico e envolvente, 
estratagemas de ilusão participativa e de criação de um imaginário homogêneo 
de comunidade nacional... O importante não era exatamente o que era passado 
e sim, como era passado, permitindo a exploração de sensações e emoções 
propícias para o envolvimento político dos ouvintes. (LENHARO, 1986, p. 42.) 

 

Segundo o pesquisador Othon Jambeiro, a voz soada pelas ondas radiofônicas 

estabelecem uma ligação afetiva entre o ouvinte e o transmissor. “Criou-se um elo mágico 

entre o indivíduo, que atuava nos microfones, e a coletividade. Além de vender produtos e 

ditar modas, o rádio mobilizava as massas, levando-as a participar ativamente da vida 

nacional.” ( JAMBEIRO, 2003, p. 64) 

Baseado ainda nos estudos de Jambeiro, pode-se concluir que as características do rádio 

garantiram que o veículo fosse usado como base de sustentação na fase denominada Era Vargas.  

 

Nenhum meio de comunicação foi tão utilizado politicamente como o 
rádio. Foi através das transmissões radiofônicas oficiais que o governo 
conquistou a popularidade necessária para manter por tanto tempo um sistema 
ditatorial no pais. (JAMBEIRO, 2003, p 64) 
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Os quatro entrevistados para esse trabalho, que já atuavam como profissionais na 

chamada Era Vargas, atribuem a popularidade e a manutenção ininterrupta do presidente no 

poder por 15 anos à maneira como utilizou o rádio para se aproximar da população. O 

radialista Luís de Carvalho lembra que Vargas primeiro teve que investir no veículo, para 

depois poder se beneficiar dele. “Getúlio deu muita força ao rádio, para depois se beneficiar 

da máquina que ele mesmo fortalecera. Assim era interessante para os profissionais e muitos 

dos empresários a permanência dele [Getúlio Vargas] no poder. O rádio tinha o Getúlio no 

poder dando força. Ele adorava o rádio e o rádio o adorava.” (CARVALHO, 2005). 

A radialista Nena Martinez ressalta a união de Vargas com o veículo, sendo um 

responsável pelo crescimento do outro. “O presidente tinha grande empatia com o público e 

o rádio também tinha. Assim, os dois acabaram caminhando e crescendo juntos.” 

(MARTINEZ, 2005) Para Dayse Lúcidi, nenhum outro governante soube usar as ondas 

radiofônicas como canal direto de comunicação com o público como fez Vargas.  

 

Depois do Getúlio, ninguém conseguiu ter essa visão de que o governo 
podia ser divulgado pelo rádio, desde que não atropelasse o funcionamento do 
mesmo. Ele soube entender o mecanismo, como funcionava o meio [rádio] e a 
tratá-lo com respeito e carinho, sabendo usá-lo com maestria, não de forma 
indiscriminada, sabendo os seus limites, sem agredi-lo. O que faltou depois foi 
o respeito pelo veículo e aos profissionais que nele trabalham. Por isso, após a 
Era Vargas, o rádio foi caindo. (LÚCIDI, 2005) 

 

O locutor esportivo Luiz Mendes acredita que Getúlio soube perceber a 

potencialidade do veículo antes mesmo de ele se sobressair, por isso, deu a mão para que 

ele se erguesse e depois pudessem caminhar juntos. Para Mendes (2005), “não há dúvidas 

de que o rádio foi o grande aliado de Getúlio. Certamente ele não conseguiria ter feito o que 

fez sem contar com o uso deste veículo”. Para Luís de Carvalho, a popularidade do 
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presidente, principalmente junto às massas, se deve à descoberta por ele da arma política 

que o rádio representava: “Além do carisma do presidente, ele soube como ninguém usar o 

rádio em proveito do desenvolvimento das artes e da Nação e conseqüentemente colheu os 

louros políticos por isso” (CARVALHO, 2005).  

Como mencionado no Capítulo I, a ligação de Getúlio Vargas com o rádio vem desde 

os primeiros passos do veículo, quando Vargas ainda era deputado federal. O elo nunca foi 

rompido durante os 15 anos ininterruptos em que o político ficou à frente da Presidência da 

República. A atenção do presidente com este veículo de comunicação é manifestada durante 

toda a sua gestão, seja através da criação de uma legalização específica, seja através de 

incentivos ao desenvolvimento técnico, econômico e profissional, ou de mecanismos de 

controle e utilização do mesmo como propaganda governamental.  

Getúlio se tornou um dos principais personagens deste meio, retratado através de 

notícias, propaganda, discursos, sátiras e do contato social direto ou indireto com 

profissionais deste veículo. 

 As emissoras eram concedidas inicialmente a pessoas, grupos e sociedades e, 

posteriormente, a empresários. Mesmo assim, o presidente exerceu um forte controle nesta 

área. Foi criada uma série de “regras” e posturas frente ao veículo: a escolha “oportuna” 

dos novos concessionários; a imposição de conteúdo por parte da poderosa máquina de 

propaganda implantada pelo governo; a distribuição de verbas públicas por meio de 

publicidade às estações “convenientes” ao governo e a implicância com empresas que 

anunciavam em veículos que faziam oposição. 

   

O rádio brasileiro estabeleceu-se a partir de uma dupla determinação: um 
veículo de comunicação privado, portanto subordinado às regras do mercado 
econômico, mas, ao mesmo tempo, controlado pelo Estado, que é responsável 
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tanto pela liberação da concessão para o funcionamento das emissoras 
(normalmente por um período de dez anos renováveis) quanto pela cassação 
das mesmas, caso haja desrespeito às leis do código de comunicação em 
vigência. (CALABRE, 2002a, p.12).      

 

O controle era feito sob as mãos de ferro do governo através da polícia e da censura 

dos órgãos de propaganda, que ficavam de sentinelas, e estavam sempre prontos para entrar 

em ação e apagar qualquer chama que pudesse pôr em risco o controle do setor. 

  

O estado se colocou como agente responsável pela concessão de canais, 
por tempo determinado, para companhias privadas... O controle da radiodifusão 
no Estado Novo ocorria de duas formas principais: a) exercido parcialmente 
através da concessão de emissoras de rádio e de licença para importação de 
equipamentos; b) diretamente, exercido pelo DIP, através da censura e da 
distribuição de propaganda estatal. (JAMBEIRO, 2003, pp.16, 21) 

 

Apesar de optar por um modelo privado de radiodifusão, o governo começou a 

formar emissoras estatais através de encampações, doações e criações, adquirindo para si 

um grupo de estações, formado pelas rádios MEC, Nacional, Mauá e Distrito Federal e uma 

rede de emissoras retransmissora de programas rurais. O funcionamento dessas rádios será 

tratado no Capítulo III.  

É fato defendido por todos os profissionais ouvidos por este trabalho o uso do rádio 

como principal responsável pela popularidade do presidente Getúlio Vargas e a sua 

manutenção por tanto tempo ininterrupto no poder.  

Os profissionais da época também ressaltam que não ocorriam interrupções da 

programação para transmissões de discursos ou notificações oficiais do governo, que, em 

geral, ficavam restritos à Hora do Brasil. A atriz e apresentadora Dayse Lúcidi não se lembra 

de suspensão de programas para divulgação de comunicados ou discursos do presidente. 
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Era só na Hora do Brasil.  Ele nunca fez discursos. Ele nunca invadiu a 
rádio. Eram notas. A Hora do Brasil é que noticiava... A Rádio que eu falo, as 
rádios oficiais, as do governo, ele jamais deu uma ordem direta, jamais se 
intrometeu, jamais quis um horário para ele, jamais interrompeu uma 
programação para ele entrar, fazendo campanha dele. Ele era muito esperto. 
Eram notas, e estas a Hora do Brasil que transmitia. Depois dele, isso [a 
interrupção da programação para pronunciamentos e propagandas 
governamentais] tornou-se uma prática comum feita por todos os demais 
presidentes ditadores ou democráticos, e que acontece até hoje. É só ouvirmos. 
(LÚCIDI, 2005) 

 

 

II.1 – O PRESIDENTE E OS RADIALISTAS 

 

A interação governamental com o rádio não se restringia às esferas mais elevadas, 

como os proprietários e diretores. Assim como o governo também atuou na or ganização e 

no controle de sindicatos e outras entidades profissionais, com o radialista não foi diferente. 

A profissão foi regulamentada e foram estabelecidos um piso salarial e uma jornada 

máxima de trabalho. Também foi oferecida a concessão de uma série de vantagens, como 

financiamentos para casa própria. 

 

O relacionamento do governo com os produtores culturais tornou-se 
multidimensional, aí incluídos a coerção e o apoio às atividades da cultura. Da 
mesma forma que punia e prendia intelectuais e artistas, Vargas freqüentemente 
os apoiava e lhes dava sinecuras, doações e prêmios. (JAMBEIRO, 2003, p.12) 

 

Os profissionais de rádio ouvidos para esse trabalho ressaltam, em unanimidade, 

a importância no processo de regulamentação da categoria incentivado por Vargas, 

conforme lembra Luís Mendes (2005): 

 

O radialista era muito marginalizado. Muitas pessoas ainda carregavam 
um certo preconceito, assim como os artistas e cantores também sofriam. Além 
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disso, muitas vezes não tinham vínculos profissionais respeitados. No início 
muitos trabalhavam de graça. Alguns tinham que possuir outros empregos para 
poder se manter. As empresas também não respeitavam o horário de trabalho. 
Foi na gestão Vargas que se teve preocupação em profissionalizar a categoria.  

 

O radialista Luís de Carvalho lembra que a jornada de trabalho era enorme, 

enquanto os salários muito pequenos. Segundo ele, a profissão de radialista só passou a ser 

respeitada depois que o presidente começou a manifestar consideração com a classe.  

 

Depois de participar de uma série de testes e ter rodado por toda a 
programação da Rádio Tupi, embora não recebesse nada além de uma ajuda de 
custo, que mal dava para pagar a pensão em que morava, ainda em 1938 
consegui um emprego na Rádio Nacional, que ainda pertencia ao grupo A 
Noite. A minha função era ler o noticiário A Noite Informa. O noticiário ia ao 
ar de hora em hora, com duração de cinco minutos. Deveria buscar notícias no 
térreo, onde funcionava a redação do Jornal A Noite, adaptar as notas para o 
rádio e ler o jornal. Fazer todas as funções. E isso desde a primeira edição, às 
seis da manhã, até a última, às sete da noite. Ou seja, mais de doze horas de 
serviço. Assim que entrei, encontrei com um dos diretores da rádio e pedi a ele 
se não podia levar para uma das salas vazias da estação uma rede, para que 
pudesse descansar, já que, quando saía da emissora, tinha que fazer bicos para 
sobreviver e, portanto, quase não dormia. Imediatamente fui demitido. Fiquei 
sem o emprego anterior da Tupi e o novo, da Nacional, onde fui colocado na 
rua antes mesmo de começar. (CARVALHO, 2005)36

                                                 
36  O assunto foi novamente abordado pelo depoente em contato telefônico com o autor desta pesquisa. 
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O que parece também nítido nas entrevistas realizadas para este trabalho e outras 

analisadas é a força da máquina de propaganda apenas não era suficiente para manter o 

veículo como um colaborador, nem bastava para o governo captar apoios do topo 

profissional, como gestores e proprietários. Era preciso também conquistar o “pessoal” que 

fazia o rádio funcionar. Como exemplo disso são narrados vários momentos em que o próprio 

presidente interage, através de seu carisma e da atenção especial dada a esses profissionais e 

ao setor.  Dayse Lúcidi (2005) lembra que “ele [Vargas] era uma pessoa que respeitava o 

rádio, respeitava as pessoas. Ele dava autonomia ao diretor, que era Victor Costa [da estatal 

Nacional], que mandava. Não é como hoje, que eles é quem mandam lá em Brasília”.  

A atenção de Vargas com os profissionais de rádio era notória, mesmo com todos os 

compromissos governamentais, explica Lúcidi (2005): “Você pedia uma audiência a ele e, 

na semana seguinte, ele atendia. Isso nunca mais aconteceu, desta forma, com os 

presidentes posteriores”. Também era comum o presidente assistir a concertos, shows, 

peças de teatro encenadas por artistas, assim como convidá-los para apresentações na sede 

do governo, o Palácio do Catete, lembra Luís de Carvalho (2005): “Getúlio ia muito ao 

teatro. Mas boa parte dos profissionais que atuavam também trabalhava em rádio. Cantores, 

artistas e radialistas constantemente eram convidados para apresentações no Catete”.    

Uma tradição no final dos anos 40 era a festa de Réveillon que o presidente passava 

ao lado de radialistas e artistas, recorda-se Dayse Lúcidi (2005), mostrando uma foto num 

porta retrato entre inúmeras existentes em sua sala: “No ano novo de 1945, nós fomos à 

festa na Casa do Victor Costa [diretor da Rádio Nacional], na Lagoa, que reuniu todo 

mundo”. O radialista Luiz Mendes (2005) ressalta que eram convidados os principais 

profissionais do ramo: “Ele compartilhava a passagem de ano conosco, radialistas. Eu me 

recordo que fui a dois ou três anos em seqüência”. Luís de Carvalho (2005) lembra que o 
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evento era disputado entre os profissionais: “Era um prestígio para o profissional que era 

convidado para a festa”.  

 

II.2 - TELEFONE DIRETO 

 

Embora fisicamente não fosse às emissoras nem sua voz estivesse presente de forma 

constante durante a programação, Vargas tinha um controle direto da mesma. Isso era feito 

com a líder de audiência, a Rádio Nacional, encampada por ele em 1940, através de uma 

linha telefônica direta que ligava a mesa presidencial à do diretor da estação, Victor Costa.  O 

lendário telefone é exibido como relíquia pelo atual diretor da emissora, Cristiano Menezes. 

Instalado em uma cabine, o aparelho ainda permanece na sala da atual diretoria da 

emissora no Rio de Janeiro, que ainda mantém parte da decoração da época, como conta, 

orgulhoso e emocionado, Cristiano Menezes em depoimento para este trabalho.  

 

Realmente as ligações eram feitas por Vargas através desse telefone. Mas 
ele não era usado para que o presidente entrasse no ar através dele. Isso não 
acontecia. O objetivo era facilitar o diálogo com o diretor Victor Costa. 
Orientações, conselhos, trocas de opiniões eram tomadas através desse aparelho 
[disse, abrindo a porta do compartimento de madeira em que está instalado hoje 
o aparelho, como relíquia]. Muitas decisões importantes para a trajetória do 
país e do rádio passaram por este aparelho. (MENEZES, 2005).    

 

O locutor Luís de Carvalho lembra que o “tal telefone” era cercado de lendas entre 

os profissionais da época, tanto de dentro como de fora da Rádio Nacional:  

 

Tinha o telefone vermelho da Rádio Nacional. Getúlio ligava para o Victor 
Costa ou vice-versa.  Um vez, o Victor Costa [diretor da emissora], conversando 
conosco, contou as histórias do apelo feito por Getúlio através deste aparelho: 
“Nós precisamos de alegria, de trabalho e precisamos que vocês [radialistas] nos 
ajude nessa coisa”... Eu não me lembro nunca de tê-lo ouvido atribuir 
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diretamente a Getúlio uma determinação, uma ordem, era sempre um pedido, 
uma solicitação, como se fosse um favor solicitado... A parte dura das proibições 
ficava com o DIP, assim como as punições, às vezes com a ajuda da polícia. Essa 
parte nunca era associada ao presidente. Era como se fosse o DIP um poder à 
parte. Desta forma, ele [Getúlio] ficava com a parte simpática e acabava 
conquistando o profissional a jogar no time dele, apoiar e se empenhar como um 
participante integrante no comprimento daquela missão. (CARVALHO, 2005) 

 

Os profissionais ouvidos  neste trabalham não se recordam de visitas do presidente 

às estações em solenidades ou para participar da programação através de entrevistas, 

discursos ou pronunciamentos, embora se fizesse presente no cotidiano do rádio. A 

radialista Dayse Lúcidi (2005) diz que não se lembra da ida de Getúlio a nenhuma estação 

de rádio, nem mesmos às estatais: “Ele nunca entrou na Rádio Nacional”. 

 O radialista Luiz de Carvalho também desmente o que muitos pensavam na 

época: que o presidente ia às estações para transmissão de seus discursos. Carvalho afirma 

que nunca presenciou isso. Segundo ele, o material já chegava gravado ou ia ao vivo direto 

do Palácio do Catete.  

 

Os discursos dele (...) chegavam [às rádios] através do Departamento de 
Propaganda, que gravava no próprio Palácio do Catete. E não iam ao ar sempre, 
não. Pelo contrário, só quando a política estava em jogo, ou seja, quando havia 
algum interesse em defender, alguma nova ação do governo ou algum risco 
político (CARVALHO, 2005)37. 

 

Em depoimento para este trabalho, o radialista Jadson Rangel (2005) reforça que os 

pronunciamentos quase sempre já chegavam prontos: “Esses discursos, normalmente, eram 

gravados em acetado desse tamanho (fazendo um círculo com o dedo). A capacidade do 

disco era de uma hora, uma hora e pouco. Era gravado antecipadamente e depois jogado na 

rádio, quase sempre restrito ao programa Hora do Brasil”. 

                                                 
37  Para fins de pesquisa, o assunto foi aprofundado em contato telefônico no dia 10 de junho de 2006. 
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II.3 – VARGAS DEFINE O SEU GOEBBELS 

 

Assim como outros governos autoritários, Vargas buscou centralizar a 

responsabilidade pela propaganda e a comunicação governamental. O presidente brasileiro 

pode ter buscado inspiração no modelo alemão para aperfeiçoamento de sua máquina de 

propaganda e comunicação, tendo como base experiências obtidas pelo ministro da 

Propaganda alemã, Joseph Goebbels, que passaram a ser observadas por Vargas, como 

pode ser verificado na carta a seguir, enviada pelo oficial de Gabinete da Presidência da 

República, Luiz Simões Lopes, em 22/09/34, destinada ao próprio presidente: 

 

Tencionando passar de dois a três dias, mas tomando informações sobre o 
Ministério da Propaganda, tão interessante me pareceu a sua organização que 
fiquei coligindo notas e, principalmente, cópia da moderna legislação alemã 
sobre trabalho, propaganda etc. Após o advento do governo nacional socialista, 
senhor absoluto da Alemanha em todos os ramos da actividade do país... o que 
mais me impressionou em Berlim foi a propaganda sistemática, methodizado do 
governo e do sistema de governo nacional socialista. Não há em toda a 
Alemanha uma só pessoa que não sinta diariamente o contato do ‘nazismo’ ou de 
Hittler, seja pela fotografia, pelo rádio, pelo cinema, através de toda a imprensa 
alemã... são usados amplamente todos os meios conhecidos, como rádio, cinema, 
imprensa, que são totalmente controlados pelo governo. Este possui órgãos 
especializados, chamados câmaras (do cinema, do rádio etc)... A organização do 
Ministério da Propaganda fascina tanto que eu me permito sugerir a criação dele 
no Brasil. (LOPES in Arquivo Gustavo Capanema – CPDOC/FGV) 

 

Vargas acabou centralizando a sua máquina de propaganda nas mãos de Lourival 

Fontes. Ele, que já era diretor do Departamento Oficial de Propaganda, o DOP, desde o 

Governo Provisório, foi içado ao posto de figura mais importante da máquina de 

propaganda já existente no país, a qual ajudou a implantar.  
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A preparação de Fontes para a função começou antes de assumir o cargo efetivo da 

máquina de propaganda brasileira.  Ele teria agido como observador do regime fascista e 

tido encontros com autoridades italianas. Para que pudesse agir sem chamar a atenção, 

Fontes foi enviado àquele país como Chefe da Delegação Brasileira na Copa do Mundo de 

1934 realizada na Itália, vencida pelo país anfitrião38. Segundo José Aldo Palmeira, 

Lourival teria sido recebido pelo Presidente Mussolini e atuado como observador. 

 Jornalista e escritor, Lourival Fontes tornou-se uma das figuras mais polêmicas com 

a implantação do Estado Novo, quando teve seus poderes multiplicados. Sua queda, em 1945, 

por pressão popular, antecipava o que iria acontecer, meses depois, com Vargas e o Estado 

Novo. Serviu de forte articulador para o retorno de Getúlio Vargas ao governo em 1951.  

Lourival personificou a figura da “voz do regime”. Teve importância fundamental na 

construção do mito Vargas. Muitos historiadores atribuem a ele a responsabilidade ou a 

contribuição para a adoção de medidas de inspiração fascistas pelo governo brasileiro.39 As 

semelhanças eram gritantes na área de propaganda, sendo a presença de Fontes comparada à de 

Joseph Goebbels, ministro da Propaganda alemão, como ressalta o jornalista Alberto Dines (2004): 

 

Em 1933, quando Hitler conquistou o poder na Alemanha, nomeou seu 
amigo e parceiro, Joseph Goebbels, ministro da Propaganda. Sua primeira 
providência foi considerar o rádio como prioridade absoluta... Este poder de 
penetração doméstica confere-lhe a capacidade única de mobilizar as 
audiências para mensagens simplistas e emocionais... O êmulo brasileiro de 
Goebbels, Lourival Fontes, percebeu o potencial hertziano antes mesmo do 
apogeu do rádio nazista quando o DIP (Departamento de Imprensa e 
Propaganda) do Estado Novo lançou a Hora do Brasil, que persiste até hoje. 

 

Foi criado, em 10 de julho de 1934, pelo decreto no 24.651, o Departamento de 

Propaganda e Difusão Cultural. Seu controle coube ao Ministério da Justiça. Como consta 
                                                 
38  Cf. www.museudosesportes.com.br/noticias.  
39  Cf. www.cpdoc.fgv.br, ícone DIP. O acesso para esta pesquisa foi feito em 15 fev. 2005. 
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no Dicionário Histórico Bibliográfico Brasileiro, “o novo órgão continuou subordinado ao 

Ministério da Justiça e sua direção geral foi entregue a Lourival Fontes, jornalista e escritor 

sergipano e manifesto admirador do fascismo italiano”40.  

A decisão tinha como objetivo captar os meios de comunicação de massa a serviço 

direto do Poder Executivo, iniciativa que tinha inspiração do recém-criado Ministério da 

Propaganda alemão. “A decisão tinha como objetivo os meios de comunicação de massa a 

serviço direto do Poder Executivo, iniciativa que tinha inspiração direta do recém-criado 

Ministério da Propaganda alemão.” (PALDOLFI, 1999, p. 72) 

Com a implantação do Estado Novo, o órgão de propaganda ocupou o Palácio Tiradentes, 

no Rio de Janeiro, sede do Congresso Nacional, que tinha acabado de ser fechado pelo governo.  

 

Com o golpe do Estado Novo em 10 de novembro de 1937 e o fechamento 
do Congresso Nacional, o DPDC passou a ocupar as instalações do palácio 
Tiradentes, antiga sede da Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro. Por outro 
lado, a nova Carta constitucional, então outorgada, atribuiu à imprensa a qualidade 
de serviço de utilidade pública e traçou os limites para a sua atuação através de 
uma série de restrições. Uma série de atividades não previstas por lei começou 
então a ser incorporada ao DPDC, que, no início de 1938, foi transformado, por 
decreto presidencial, no Departamento Nacional de Propaganda, passando a atuar 
em todos os campos relacionados com o que se denominava "educação nacional" e 
a exercer a censura e o controle de todos os meios de comunicação41. 

 

O DPDC, que o Estado Novo recebeu como herança do Governo Constitucional, 

teve vida curta nesta nova fase do governo Vargas.  Mais uma vez, a propaganda varguista 

foi reformulada. Através de decreto presidencial, nasceu o Departamento Nacional de 

Propaganda (DNP) no início de 1938.  A nova estrutura aumentou ainda mais os poderes de 

Lourival Fontes, que foi mantido como o homem de propaganda de Vargas, mas ainda 

veiculado ao Ministério da Justiça. 
                                                 
40  DICIONÁRIO HISTÓRICO BIOGRÁFICO BRASILEIRO ON -LINE, verbete DIP. 
41  IBIDEM. 
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A maior máquina de propaganda da história do Brasil foi registrada no Estado 

Novo. Mais precisamente, ela vinha sendo desenvolvida desde o início do Governo 

Provisório. No entanto, o Golpe de 37 precisava de uma engrenagem muito mais eficaz 

para poder sustentar o Estado Novo. Investimentos e esforços não faltaram para esse setor. 

Várias alterações foram realizadas, desde antes da deflagração do Golpe. 

O grande problema era a falta de unidade nas forças que controlavam a propaganda. 

Havia dualidade entre as de Filinto Müller e as de Lourival Fontes. A polícia política de 

Filinto mantinha o Serviço de Divulgação (SD), o que tornava inevitável o confronto com o 

DNPC de Lourival Fontes, que realizava atividades semelhantes.  

Havia uma confusão entre autoridades governamentais, população e até mesmo 

profissionais do rádio nas atuações e limites das funções entre Lourival Fontes e o chefe de 

polícia, Filinto Müller, com relação a quem arbitrava no setor, já que muitas vezes faziam 

parte do controle do rádio ações da polícia, como proibições, punições e perseguições a 

radialistas que contrariavam o governo, lembra Luiz de Carvalho (2005): 

 

Houve muita perseguição... Muita gente foi tirada do ar. Muita gente 
sumiu. Segundo, na época, o que se comentava entre nós, que trabalhávamos 
em rádio, o grande responsável por esses sumiços era o coronel Filinto Müller, 
que comandava a Polícia especial criada por Getúlio. Mas quem ia às rádios era 
o Lourival Fontes.   

 

O DNP nasceu da necessidade de Vargas de adaptar a sua máquina de propaganda à 

nova realidade política do país. Era preciso ampliar o controle. Com isso, o órgão ganhou novas 

atribuições com objetivo de aperfeiçoar o modelo para legitimar o Estado Novo. As novas 

funções estavam mais voltadas para o controle do que somente para a divulgação, tanto que a 

censura ficou ainda mais rigorosa, saindo das mãos de Müller e indo para as de Fontes. “Assim 
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lançou mão de todos os recursos das novas técnicas de persuasão que estavam sendo usadas em 

diversos países, especialmente a Alemanha de Goebbels.” (PANDOLFI, 1999, p.172) 

Foi no DNP que começaram as primeiras experiências de implantação do programa 

em cadeia nacional Hora do Brasil. 

 

No setor de radiodifusão, o DNP foi o responsável pela inauguração da 
"Hora do Brasil", programa transmitido diariamente por todas as estações de 
rádio, com duração de uma hora, visando a divulgação dos principais 
acontecimentos da vida nacional42. 

 

Entre as mudanças na estrutura do novo DNP, uma delas foi aumentar ainda mais os 

privilégios do rádio como elo de comunicação entre o regime e a população. “O veículo que 

o DNP ocupava de modo especial era o rádio: editava a ‘Hora do Brasil’ e procurava 

neutralizar a campanha chamada ‘desmoralizante’, que incitava o desligamento do aparelho 

no momento da emissão oficial.” (GOULART, 1990, p. 57)  

A propaganda governamental incorporou à sua rotina atividades como: criação de 

grandes eventos em torno de datas cívicas implantadas pelo governo, distribuição de 

publicações e folhetos, além do “Boletim de Informações” editado em quatro idiomas, que 

era distribuído a jornais e órgãos estrangeiros visando divulgar o Brasil no exterior. Além 

disso, o DNP passou a produzir e fiscalizar se a Hora do Brasil estava sendo retransmitida 

por todas as emissoras do país.  

Coube ao DNP ainda reproduzir e fiscalizar o cumprimento da decisão presidencial 

de proibir a transmissão de programas em território nacional que não fossem em português. 

                                                 
42  DICIONÁRIO HISTÓRICO BIOGRÁFICO BRASILEI RO ON -LINE, verbete DIP. 
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“No dia 7 de fevereiro de 1938, o DNP proibiu todas as transmissões radiofônicas em 

língua estrangeira em território brasileiro” 43. 

  

 

II.3.1 – Departamento de Imprensa e Propaganda 

 

Como a propaganda virou uma das principais vitrines, era perceptível, dentro do 

governo, o aumento da disputa pelo seu controle. Por mais que Lourival Fontes tratasse o 

assunto com “mãos de ferro”, eram constantes as interferências ou as medidas individuais 

tomadas por outros setores da esfera pública.  

Uma das providências para centralizar e ampliar os poderes do órgão de divulgação 

foi a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, através do decreto nº 5.077 

de 29 de dezembro de 193944, para tentar unir todas as ações na área de divulgação. Seu 

objetivo era descrito da seguinte forma: “(...) elucidação da opinião nacional sobre as 

diretrizes doutrinárias do regime, em defesa da cultura, da unidade espiritual e da civilização 

brasileira” 45. 

No entanto, não era tão fácil adotar tais medidas. Vargas já tentara centralizar nas 

mãos de Fontes as ações de propaganda através dos órgãos anteriores e não conseguira 

obter êxito. Algumas mudanças radicais foram tomadas. Uma delas foi desvincular o novo 

Departamento de qualquer área governamental, ficando ligado diretamente ao gabinete 

presidencial e não mais a ministérios. 

                                                 
43  DICIONÁRIO HISTÓRICO BIOGRÁFICO BRASILEI RO ON -LINE, verbete DIP. 
44  Cf. ARQUIVO GUSTAVO CAPANEMA. CPDOC-FGV. GCg 34.09.22. 
45  COLEÇÃO DAS LEIS DE 1939, p. 590.  
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Além disso, era preciso eliminar as forças paralelas que insistiam em se manter 

atuantes. Como vários ministérios e órgãos públicos tinham os seus próprios serviços de 

propaganda, começaram a ser registrados desencontros de informações e conflitos de 

interesses. Esses fatores poderiam expor a impressão de fragilidade, improvisação e a 

desarmonia entre os setores da máquina pública, maculando a imagem de força, 

centralização e harmonia que o governo procurava vender a população.  

O DIP uniu diversos setores de propaganda que anteriormente estavam alocados em 

outros órgãos públicos e ministérios e passava a falar em nome de toda a esfera 

governamental. Incorporou as funções do Serviço de Divulgação (SD), ligado à polícia 

política de Filinto Müller, que tinha sido extinto em 15 de abril de 1939. Apenas um dos seus 

departamentos foi mantido na força policial, o Serviço Inquéritos Políticos Sociais (SIPS)46. 

  Com a implantação do DIP, Vargas ainda tentava pôr fim a uma guerra 

travada desde o governo provisório entre os Ministérios da Justiça, responsável até então 

pela propaganda governamental, e o da Educação e Saúde, que respondia por um dos mais 

poderosos meios de comunicação de massa, que era o rádio, além do cinema.  

Irradiando de forma massificadora o discurso nacionalista, o DIP padronizava 

alguns pontos chaves, de interesse prioritário para o governo. Entre eles, a intensificação e 

o fortalecimento da imagem do presidente e da política trabalhista implantada por Vargas.  

O órgão era dividido em cinco estruturas principa is: Divulgação, Radiodifusão, 

Cinema e Teatro, Turismo e Imprensa. Essas subestruturas abrigavam outros serviços, 

como Comunicações, Contabilidade e Tesouraria, Material, Filmoteca, Discoteca, 

Biblioteca, Garagem, Distribuição de Propaganda, Registro de Imprensa e Administração.  

                                                 
46  Cf. GARCIA, 1982, p. 99. 
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Com o agravamento da crise do Estado Novo, com o Brasil tendo aderido ao grupo 

dos Estados Unidos na II Guerra Mundial, uma pressão popular começou a exigir o 

afastamento de integrantes do governo que tinham as imagens associadas ao fascismo e ao 

nazismo. Este foi o motivo alegado na época para o pedido de demissão de Lourival Fontes, 

no dia 17 de julho de 1942, como lembra Luiz Mendes (2005): “O clima na época ficou 

insuportável. Antes que a crise contaminasse o governo, o mal que era identificado como o 

mal foi cortado pela raiz com o afastamento de Fontes”. 

A partir daí, sem o seu “homem forte” na máquina da propaganda, Vargas tentou 

captar as forças armadas no sentido de manter a dura linha implantada. Assim, o DIP entrou 

na fase militar. Em agosto de 1942, foi nomeado o major Antônio José Coelho dos Reis47, 

que, no ano seguinte, foi substituído pelo major Amílcar Dutra Menezes, que foi 

promovido do cargo de divisão de Radiodifusão do DIP. 

Sem o empenho pessoal de Fontes, o trabalho em torno da imagem de Getúlio Vargas 

perdeu destaque para a propagação das ações militares em defesa da Nação, o que contribuiu 

ainda mais para o enfraquecimento do Estado Novo. Se Vargas achava que poderia obter o 

apoio dos militares para garantir a sua manutenção no poder, como fez na ocasião do Golpe 

de 37, desta vez o “tiro saiu pela culatra” como define o radialista Luiz Mendes (2005): “Os 

militares não deram, desta vez, o apoio que Vargas teve em 37 e assim acabou caindo”.  

 Os militares trataram apenas de reforçar a sua imagem, usando a poderosa máquina 

de propaganda estabelecida, e, na “hora H”, depuseram o presidente, como defende a 

historiadora portuguesa Heloisa Paulo (1994, p.149): 

 

                                                 
47  Reis tinha sido assessor de gabinete do general Gaspar Dutra, Ministro da Guerra, a partir de 1942. 
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A marca militarista é imposta em definitivo ao DIP. As cerimônias do 
regime continuam a ser realizadas, mas a ênfase recai na “defesa da Pátria” e 
na mobilização para o esforço de guerra, temas que são repetidos nas 
publicações e nos apelos feitos em cartazes e nas emissões radiofônicas. 

  

Pouco antes da queda do Estado Novo, o regime tentou adequar a sua máquina de 

propaganda ao cenário da época e, em março de 1945, o DIP foi transformado em 

Departamento Nacional de Informações (DNI). 

  

A importância do órgão está ligada ao período ditatorial do Estado 
Novo. Com a abertura democrática, em março de 1945, ele não resiste 
às críticas e seu controle e censura deixa de existir. Nesse momento, o 
governo se antecede a qualquer medida mais radical e o transforma em 
Departamento Nacional de Informações. (CARONE: 1976, p. 172) 

  

 

II.3.1.1 – Divisão de Radiodifusão  

 

Junto com a criação do DIP, foi regulamentada a divisão de Radiodifusão, com o 

objetivo inicial de transmitir informações a respeito das atividades desenvolvidas no Brasil 

através deste veículo: “Levar aos ouvintes radiofônicos nacionais e estrangeiros, por 

intermédio da radiodifusão oficial, tudo o que possa fixar a atenção sobre as atividades 

brasileiras em todos os domínios do conhecimento humano” 48.  

O Departamento de Radiodifusão, assim como o de Imprensa, tinha por  objetivo 

estreitar a ligação entre a máquina pública e a população.  

 

O DIP organizou seu modelo de divulgação e propaganda em níveis 
diferentes: atuou no sentido de popularizar o regime para amplas camadas da 
população veiculando as propostas e realizações do governo, os atos do chefe 

                                                 
48  ARQUIVO GUSTAVO CAPANEMA. CPDOC-FGV. GCg 34.09.22 
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de Estado e dos demais componentes da hierarquia estatal. Nesse projeto, a 
imprensa e o rádio foram os meios mais utilizados devido à sua grande 
penetração e alcance público. (GOULART, 1990, p.83) 

 

A criação da divisão de Rádio do DIP legitimou o veículo como importante 

instrumento da política estadonovista, estando perfeitamente adequado e a serviço das 

medidas e intenções governamentais. Assim, encaminhava às estações desde discursos de 

Vargas e notícias governamentais a músicas folclóricas, passando por óperas brasileiras, 

dados estatísticos da economia, boletins comerciais e financeiros, movimento da bolsa de 

café, entre outros.  

O rádio deveria contribuir com o propósito de integração nacional, levando às 

regiões mais afastadas programas que servissem à informação, à formação, à cultura e à 

educação. O decreto que cria a divisão de rádio ainda aponta temas que devem ser 

aplicados na política radiofônica, entre eles: agricultura, pecuária, indústria, esportes, 

higiene, puericultura, história do Brasil, línguas e ofícios. 

Entre as divisões do DIP, a de radiodifusão era uma das que recebia maior atenção, 

na opinião do radialista Luiz de Carvalho (2005), por causa do crescimento da popularidade 

e da ampliação do raio de penetração do veículo no país: 

 

Era evidente que o rádio era o escolhido pelo governo para chegar à 

população. Isso não quer dizer que não tenha usado outros, mas foi no rádio 

que Getúlio chegou às massas. Isso era evidente com a preocupação que o 

governo tinha com o rádio... O prestígio do rádio e a atenção dada a ele, dentro 

do governo, era enorme a ponto de ganhar uma divisão somente para regular o 

seu funcionamento. 
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A Divisão de Rádio do DIP tinha entre as suas atribuições controlar e enquadrar o 

material produzido pelas estações e confeccionar produtos especialmente para serem 

veiculados pelas emissoras, como notícias, programas de cunho jornalístico e culturais, 

números musicais e até radiodramatizações e concursos. O setor ainda produzia “chamadas 

institucionais” de ações governamentais que eram inseridas nas programações das emissoras.  

 Em 17 de Setembro de 1942, através do decreto nº 4.701, alegando motivo de 

segurança nacional, o governo passava a interferir também no comércio de aparelhos 

receptores. A fiscalização ficava a cargo da Divisão de Radiodifusão do DIP. Jambeiro 

(2003, p.118) conta que “não se podia transacionar com súditos alemães, italianos ou 

japoneses, pessoas físicas ou jurídicas, nem mesmo sob a forma de doação ou permuta... os 

responsáveis ficariam sujeitos a pena de reclusão de cinco a dez meses”. 

A Divisão de radiodifusão também ficou responsável pelo acompanhamento do 

crescimento da quantidade de aparelhos no país. O número de radioreceptores passou de 

536 em 1923 para 30.000 em 192649. A quantidade de aparelhos, que já era de 357.921 em 

1939, foi para 659.762 em 194250. 

Uma preocupação da máquina de propaganda estatal e que foi repassada à Divisão 

de Radiodifusão foi a de multiplicação do acesso ao programa estatal. Empreendeu-se um 

esforço da própria Presidência da República e de órgãos federais em adquirir equipamentos 

e instalá -los em praças e pontos de concentração, de forma a aumentar a quantidade de 

ouvintes. Esta medida foi registrada através de mensagem enviada por Getúlio Vargas ao 

Congresso Nacional em 01 de Maio de 1937: 

 

                                                 
49  Cf. GOULART: 1990, p. 55. 
50  Cf. GARCIA: 1982, p. 103. 
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Que nas pequenas aglomerações sejam instalados aparelhos 
radioreceptores, providos de alto-falantes, em condições de espalhar a 
todos os brasileiros, sem distinção de sexo nem idade, momentos de 
educação polít ica e social... (VARGAS apud CABRAL: 1975, p.39) 

 
 

De acordo com o radialista Luiz de Carvalho (2005), a compra pelo governo de 

aparelhos receptores foi intensificada na década de 40: “Isso acontecia desde o início 

da radiodifusão, mas foi aumentando, principalmente na época do DIP, depois que 

passou a ter um setor para cuidar especialmente do rádio”. Para Luiz Mendes, essa 

prática não era somente para atender aos que não possuíam aparelhos, mas também 

para se fazer ouvido por quem estava fora de casa, principalmente através da Hora do 

Brasil. 

 

O objetivo era fazer com que o som do rádio estivesse presente na 
maior quantidade de lugares possível, o que é facilitado pela 
característica maravilhosa deste veículo, que te permite acompanhá-lo 
sem interferir nas atividades que vem desempenhando, como dirigindo, 
andando nas ruas com sistema de som, num bar, no trabalho. Na década 
de 40, a colocação de rádios em locais públicos aumentou muito. 
(MENDES, 2005) 

   

De acordo com Dayse Lúcidi, havia também a preocupação de levar 

entretenimento à população. 

 

Não era somente objetivo de se fazer ouvido por questões 
políticas. O governo tinha uma preocupação com o entretenimento. E 
não podemos esquecer da questão social que sempre existiu no país. O 
rádio para muitas pessoas ainda era um aparelho caro. E a preocupação 
em levá-los a lugares públicos era também a de dar acesso aos mais 
carentes. (LÚCIDI, 2005) 
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Para o historiador Nelson Jahr Garcia, essa prática tornou-se ainda mais 

presente no interior por causa, em geral, do menor poder aquisitivo em pequenas 

cidades. Segundo ele, “foram incentivados alto-falantes instalados nos logradouros 

públicos, praças e vias de movimento localizadas em diversas cidades do interior do 

País” (GARCIA, 1982, p.104).  

A Divisão de Radiodifusão ficou ainda encarregada de fazer a censura prévia dos 

programas radiofônicos e das letras a serem veiculadas através das estações musicais. 

 

 

II.4 – CENSURA 

  

 A censura sempre foi uma das armas prediletas para neutralizar os discursos 

dissonantes, desde os primeiros dias do Governo Provisório até os últimos do Estado 

Novo. Ora agia de forma mais intensa, ora mais disfarçada, de acordo com as 

conveniências ou possibilidades.  

De imediato, a função de censura coube à polícia. Essa dobradinha reunia as duas 

formas de repressão: controle da informação e coação através de prisões e até torturas, fatos 

que passaram a ocorrer principalmente com o endurecimento do sistema no Estado Novo.  

Não bastava calar, muitas vezes era preciso também punir. 

A preocupação do governo em grande parte do tempo era maior em filtrar a 

veiculação das vozes dissonantes do que eliminá-las ou puni-las. Segundo o locutor 

esportivo Luís Mendes, a preocupação maior era em blindar as rádios para que não 

transmitissem mensagem que pudessem desestabilizar o poder estabelecido do que com 

perseguições, embora elas também ocorressem. De acordo com Mendes, havia mais vetos a 
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temas e causas do que perseguições a pessoas, citando como exemplo a vinda para a capital 

federal do locutor que ficou conhecido como a Voz da Revolução Constitucionalista 

(movimento que será detalhado no Capítulo IV). 

Ele [César Ladeira] foi locutor da Rádio Record então. Ele ajudou a 
levantar os paulistas naquela Revolução. Depois ele veio para o Rio de Janeiro e 
entrou na Mayrink Veiga. O Getúlio não era um ditador... (pausa) digamos... 
(pausa) como foi o Franco, o Salazar, o Perón na Argentina. Ele foi um...(pausa) 
ditador brando. É claro que existiam fatos que contrariavam a liberdade. Mas era 
mais o pessoal que circundava o presidente que manobrava essa espécie de cosia. 
Tanto que Ladeira veio aqui para o Rio e não foi feita nenhuma pressão para que 
não assumisse o cargo de chefe de programação da Mayrink e principal locutor 
da casa. E nem Getúlio guardou mágoas para se vingar dele quando passou a 
funcionário da estatal Nacional. (MENDES, 2005)51 

 

O locutor Luís de Carvalho (2005) também defende Getúlio da acusação de ter 

perseguido radialistas: “o César Ladeira nunca teve problemas com Getúlio”. Outra 

radialista entrevistada para este trabalho, Dayse Lúcidi (2005), também isenta Getúlio de 

restrições a profissionais no seu ambiente de trabalho: “o que aconteceu foi depois da 

Revolução de 64, quando atores que eram simpatizantes do comunismo, aí foram banidos”.    

Ao mesmo tempo em que a Constituição de 1937 garantia a liberdade de 

manifestação de pensamento, como contraponto assegurava uma série de medidas 

controladoras, entre elas a censura e a obrigatoriedade de inserção de comunicados do 

governo, estabelecidas através da decretação da função de caráter público da imprensa. 

Com a justificativa de assegurar a paz, a ordem e a segurança pública, a censura no 

Estado Novo, além do poder de veto, assumiu também o caráter de punição, com a aplicação 

de multas, perseguições, boicote econômico, prisões, suspensões ou fechamento de veículos. 

O radialista Luís Mendes lembra que, antes do endurecimento da censura, com o Estado 

Novo, ainda havia uma certa liberdade aos profissionais de rádio, o que permitia que alguns se 
                                                 
51  Para fins de pesquisa, o assunto foi aprofundado em contato telefônico posterior à entrevista do 
depoente. 
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engajassem politicamente, possibilidade que foi praticamente banida com o Golpe de 37. 

“Alguns tinham [engajamento]. Algumas [pessoa e emissoras] tomavam partido. Mas de 37 

para cá [até 45] elas [estações] foram muito atreladas ao Governo Federal. A oposição 

praticamente não existia. Existia veladamente, mas não acintosamente”, relata Mendes (2005). 

Com o Golpe de 37, a blindagem da censura ficou ainda mais rigorosa. Para os 

radialistas, foi um duro golpe no exercício profissional, já que a liberdade de expressão é um 

dos instrumentos de trabalho desta classe. “Censuravam o que nós falávamos. Não podíamos 

falar muita coisa, não. Eram censores que ficavam ao seu lado. Viam a programação. 

Tínhamos primeiro que falar com eles. Eles autorizavam ou não”, conta Luiz de Carvalho 

(2005). 

O locutor Luís de Carvalho explica que a maioria dos profissionais da época não 

tinha engajamento político. Apenas uma minoria acabou se sobressaindo com o passar do 

tempo. “Em geral, a gente se dava muito bem porque a gente não era subversivo. Não 

estávamos fazendo nada contra o regime” (CARVALHO, 2005). 

A apresentadora Nena Martinez acrescenta que, como o veículo era algo muito 

novo, assim como a faixa etária dos profissionais que estavam nascendo junto com o meio, 

o engajamento era muito maior num esforço de encontrar uma linha de programação para o 

rádio do que se envolver com questões políticas. “Eu nunca me envolvi com política”, 

afirma (MARTINEZ, 2005). 

A atriz e apresentadora Dayse Lúcidi reforça o discurso de Nena Martinez de que 

uma minoria se envolveu com questões políticas e desafiou o governo: 

 

A gente que fazia rádio não se envolvia em política como os artistas se 
envolvem agora. Porque achávamos que a gente tinha ouvintes de todas as 
facções. Então a gente tinha que falar para um publico que torcia para um lado 
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e para o outro e que a gente não devia se meter. No início (anos 30 aos 50), 
havia uns conceitos em rádio muito engraçados. Ninguém era filiado a partido 
nenhum, ninguém saía em campanha, em passeata, nada. (LÚCIDI, 2005) 

                                                                                                      

Como o rádio era um forte difusor da propaganda do governo, ele era submetido a 

um controle rigoroso. Nas estações, foram adaptadas salas especiais de audição para os 

censores que ouviam a programação diária e que relatavam qualquer irregularidade. 

 

Uma sala especial foi montada para o controle das estações de rádio. 
Cada estação tinha um censor responsável que acompanhava, nos seus três 
períodos de funcionamento,  os vários programas, anotando o que de estranho 
se verificasse, transmitindo ao chefe do controle as irregularidades porventura 
apuradas. (NOBRE, 1950, p. 96) 

 

Os censores também eram freqüentemente consultados e eram solicitadas avaliações 

pelos responsáveis pelos departamentos de radiojornalismo, radioteatro e musical. Eles 

queriam saber se o conteúdo que estava sendo produzindo feria ou não as determinações 

governamentais. Isso porque muitas das diretrizes eram verbais, não escritas, repassadas pelo 

DIP por telefone ou em reuniões aos seus “fiscais”, como relata Luiz de Carvalho (2005): 

 

A gente sequer recebia orientações ou determinações por escrito. Muitas 
vezes eram passadas. Alguém falava que não podia falar sobre isso ou aquilo, 
ou tocar aquela música. Não adiantava nem questionar. Dentro das emissoras, 
não havia essa formalidade de enviar memorandos. Apesar de parecerem 
gigantes para os ouvintes, as estruturas eram simples. As pessoas todas se 
conheciam. Os chefes falavam com seus subordinados 52. 

 

                                                 
52  Para fins de pesquisa, o assunto foi aprofundado em contato telefônico posterior à entrevista do 
depoente. 
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O radialista Luís Mendes não acredita que a predileção por determinações orais em 

detrimento das escritas se devesse a uma preocupação para que não ficassem registros das 

arbitrariedades da censura. 

 

Eles não se preocupavam com isso. O governo não demonstrava esse 
medo e preocupação em apagar os registros que pudessem ser julgados depois. 
Isto porque achavam que estavam certos. Acho que essas determinações eram 
mais orais porque assim que funcionavam as empresas e principalmente o 
rádio, na época. As ordens, determinações e as consultas, em geral, eram orais e 
um colega ia passando para outro. Reuniões e memorandos eram somente para 
questões muito sérias. Além disso, como o nosso trabalho não era algo muito 
objetivo, já que trabalhávamos com idéias, muitas vezes a própria determinação 
variava, ganhando mais força ou menos de acordo com o censor determinado 
para aquela estação.53 (MENDES, 2005) 

 

A radialista Dayse Lúcidi (2005) não se recorda de ter recebido determinações 

por escrito da censura: 

 

Em geral, os textos que líamos já tinham passado pela censura. Portanto, 
se havia alguma determinação por escrito, ela ficava com os autores e 
redatores. Mas acho que na maioria das vezes era tudo mesmo falado e não 
escrito. O rádio não tinha esse tipo de formalidade empresarial que se vê em 
outros ramos.54 

  

Mas nem sempre o relacionamento entre censores e profissionais era dos mais fáceis e 

nem todos radialistas encampavam as idéias estadonovistas, buscando artifícios para burlar a 

censura, conforme conta um dos pioneiros do rádio, Renato Murce (1977, p.55): “O DIP 

destacava, para cada rádio ou para cada jornal, um analfabeto para censurar programas e 

scripts. Algumas vezes conseguíamos ‘driblá-los’, escrevendo coisas que não entendiam”. 

                                                 
53  Para fins de pesquisa, o assunto foi aprofundado em contato telefônico posterior à entrevista do 
depoente. 
54  Para fins de pesquisa, o assunto foi aprofundado em contato telefônico posterior à entrevista da 
depoente. 
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O radialista Luís de Carvalho lembra que, com o tempo, os profissionais de rádio já 

sabiam os temas que mais irritavam o governo e passaram a utilizar, com maestria, a 

formas de “driblar” os censores. 

 

O governo não gostava de temas polêmicos, políticos ou que podiam dar 
ensejo a duplas interpretações. Mas como os censores eram quase sempre os 
mesmos para cada estação, como já os conhecíamos, muitos profissionais 
estudavam as suas características e deficiências, e muitos temas eram retratados 
de forma velada ou em insinuações e passavam sem que os olheiros do governo 
percebessem.55 (CARVALHO, 2005)  

 

Em muitos casos, os censores se incorporavam ao funcionamento da estação, 

conforme lembra Luis Mendes (2005): “Eles eram sujeitos assim, digamos, não eram 

autoritários. Não ameaçavam. Conversavam com a gente normalmente como se fossem até 

membros dali daquela redação”.  

Muitos profissionais, com a convivência com essas restrições, acabavam 

desenvolvendo a auto-censura, evitando os temas que já sabia que iriam causar polêmica ou 

que particularmente afligisse mais o responsável pela censura estabelecido para aquela estação.  

 

A censura se reproduzia automaticamente através da auto-censura. O 
rigor das penalidades determinava que os responsáveis pelos meios de 
comunicação evitassem a divulgação de qualquer notícia ou artigo que 
desagradasse o regime. (GARCIA, 1982, p.110) 

 

O radialista Luiz de Carvalho revela que muitos profissionais possuíam a 

preocupação em não manifestar o seu posicionamento político. 

 

                                                 
55  Para fins de pesquisa, o assunto foi aprofundado em contato telefônico posterior à entrevista do 
depoente. 
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É claro que nós que não tínhamos um engajamento político. Na dúvida, 
sem saber como seria interpretado o assunto, preferíamos evitá-lo. Com o 
tempo, todos os profissionais de rádio já sabíamos o que podíamos e o que não 
podíamos falar. A gente não entendia isso como uma auto-censura, mas como 
uma forma de sobrevivermos profissionalmente. Com isso, o pessoal da 
censura teve até menos trabalho, pois evitávamos esses temas que 
desagradavam e quando alguém ia abordá-los tinha a preocupação de procurar 
fazer de forma para que o censor não entendesse. (CARVALHO, 2005) 

 

Eram vetadas, nas irradiações, críticas ao governo, menções a problemas de seu 

funcionamento ou demonstração descontentamento com o regime. A proibição valia para 

notícias que questionassem tanto o chefe da Nação, Getúlio Vargas, como outros 

integrantes da administração pública, inclusive um simples servidor, como explica Luiz de 

Carvalho (2005): “Evitava-se notícias, mesmo que policiais, que envolvessem pessoas do 

governo. E isso nem sempre ficava restrito aos cargos mais altos. Notícias sobre desordem 

pública ou manifestações também eram proibidas”. 

O pesquisador Nelson Jahr Garcia reforça essa determinação:  

 
 O regime defendia conceitos como de um paraíso natural com um povo 

ordeiro e pacífico, portanto, informações sobre desavenças, crimes, agressões 
poderiam desconstruir esse discurso.Também eram banidas as que abordassem 
problemas econômicos, políticos e até mesmo acidentes de transportes ou 
brigas familiares. (GARCIA: 1982, p.112).  

 

Temas como a “moral e os bons costumes” também eram constantemente motivo de 

ação, lembra a radialista Dayse Lúcici (2005): 

  

A gente não andava de calça comprida na rádio. A gente tinha que ir de 
vestido longo, homens de paletó e gravata, tinha algumas palavras que a gente 
não podia usar, porque estava falando para o público. ‘Amante’, por exemplo, 
era um termo que a gente não usava. Nada disso que se fala hoje em rádio: 
‘veado’, ‘gay’, ‘porrada’. Nada disso a gente podia dizer. Não tinha nada 
escrito. Era um conceito que agente tinha que não devia. A gente estava 
educando uma massa. Eu acho isso maravilhoso e até hoje na Rádio Nacional a 
gente tem essa coisa.  
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Luiz Mendes confirma que também havia uma preocupação da censura com a 

manutenção do que classificavam como “bons costumes”. 

 

Teve uma época em que a censura se preocupava, além das questões 
políticas, com a formação da cultura do povo brasileiro. Nessa fase, questões 
morais, de conduta e costumes também eram observadas pelos censores e 
autoridades do governo que encontraram nos radialistas e artistas de rádio um 
ótimo ponto para passar essas idéias, pois, além de falarem para milhares de 
pessoas, eram admirados. (MENDES, 2005) 

 

Segundo Luiz de Carvalho, a censura também agia quando considerava que 

mensagens e conteúdos pudessem pôr em risco o que definiam como a “cultura nacional”.  

 

Havia uma preocupação com o português correto, com a difusão da cultura 
nacional. Isso era incentivado pelo próprio governo. Tanto que os profissionais 
de rádio participavam ativamente da cultura nacional e o governo sempre 
incentivava a nossa participação nisso. A censura também agia quando alguém 
infringia esses códigos morais e dos bons costumes. (CARVALHO, 2005) 

 

 

 

 

 

II.5 – HUMOR: VÁLVULA DE ESCAPE 

 

Mesmo durante um regime autoritário e com a pressão da censura, o humor foi 

tolerado pelo governo como válvula de escape. A pesquisadora Lia Calabre (2002a, p.46) 

destaca o formato crítico social dos programas, apesar da presença intimidadora da censura: 
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“A maioria dos programas humorísticos era escrita como uma espécie de crônica, 

retratando e criticando o cotidiano”. 

Esse gênero foi ganhando a preferência popular e, como conseqüência, aumentando 

seu espaço nas grades de programação das emissoras. A censura, muitas vezes, era mais 

branda quando se tratava de humor e o próprio presidente Getúlio Vargas constantemente 

prestigiava pessoalmente esses espetáculos ou convidava seus imitadores para 

apresentações no Palácio do Catete. 

A radialista Dayse Lúcidi trabalhou em um dos mais famosos programas de humor 

da época, Tancredo e Tancrado, em que também atuava o comediante Brandão Filho (que, 

mais tarde, ficou famoso como Primo Pobre). Ela não se lembra da pressão da censura para 

que se evitassem sátiras ou referências ao presidente: 

 

Diziam até que ele [presidente Getúlio Vargas] pedia para fazer 
[imitações]. Isso sempre chegava a nós. Tinha um cara chamado Pedro Dias que 
era especialista em imitar Getúlio. E dizem que ele [Vargas] incentivava, que 
pedia para botar um quadro com ele. Eu acho que isso era uma forma de 
popularizá-lo cada vez mais. Contavam que ele pedia para botar. (LÚCIDI, 2005) 

 

As sátiras a Getúlio muitas vezes vinham através de paródias musicais. O radialista 

Luiz de Carvalho (2005) lembra que Getúlio Vargas não costumava fazer restrições a este 

tipo de abordagem: “Embora fosse um ditador, gravavam-se músicas sobre ele... Falava-se 

que ele ria, achava engraçado”. 

O programa Tancredo e Tancrado era redigido por Giuseppe Ghiaroni, um dos 

maiores redatores do rádio. Dayse Lúcidi (2005) conta que houve modificações no 

programa para ressaltar o humor: 
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Eu comecei a fazer o Tancredo e Tancrado com Apolo Corrêa, Brandão 
Filho e Luiz Gonzaga, que era o compadre Lua, e que estava no início da 
maravilhosa carreira que ele teve... Mas como a parte humorística do programa 
revelou-se a mais importante, a parte musical foi abandonada e Luiz Gonzaga 
seguiu a carreira esplêndida dele e também o programa que ficou 20 anos no ar. 

 

O humorismo começou no rádio na esteira da Revolução de 30. Foi no mesmo ano 

em que foi dada a primeira gargalhada com a estréia do primeiro programa do gênero, 

conforme lembra Nascimento (2002, p.104): “O humorismo começou timidamente com um 

programa da Rádio Sociedade , Manezinho e Quintanilha”.  

As duplas caipiras como Alvaregna e Ranchinho também garantiam destaque nos 

espaços dedicados ao humor. 

A grande escola para o humor radiofônico foi a Rádio Mayrink Veiga, onde se 

formaram os maiores profissionais do ramo, alguns am atividade até hoje. Por esta estação 

foram transmitidos programas como “Levertimentos, Vai da Valsa e A Cidade se diverte, 

que disputavam os primeiros lugares de audiência com os programas da Rádio Nacional” 

(CALABRE, 2002a, p. 47).  

O radialista Renato Murce, em depoimento ao documentário Rádio no Brasil, 

chama a atenção para os programas produzidos pela Rádio Mayrink Veiga: 

 

Os melhores programas eram da Rádio Mayrink Veiga... atuavam dois 
gêneros do humorismo: Sérgio Porto com o pseudônimo Stanislaw ponte Preta  e 
Antônio Maria. Um dos grandes programas do gênero foi o PRK30, que 
começou na Rádio Clube, ainda como PRK 20 (prefixo da estação), mas tendo o 
seu apogeu na Mayrink, permaneceu no ar por 18 anos. O programa passou ainda 
pela Rádio Nacional, tendo à frente a equipe de Lauro Borges e Castro Barbosa. 

 

Porém, ao também sair da Nacional acabou fazendo surgir outro grande clássico do 

humor, o Balança mais não cai, criado de última hora como tapa buraco para a equipe do 
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PRK 30, que tinha sido assediada por outra estação, conforme lembra o criador, o redator 

Max Nunes, em depoimento ao documentário Rádio no Brasil: 

 

Era muito difícil se achar casa para se alugar aqui no Rio de Janeiro. 
Então me veio a idéia fazer um edifício onde muita gente morava, seria assim 
um conglomerado. Esse programa não tinha sido apresentado ainda ao Victor 
Costa, porque Lauro Costa e Castro Barbosa estavam discutindo contrato com a 
Rádio Nacional e não chegavam a um acordo com relação a PRK30.  Até que o 
Victor Costa chegou pra mim no corredor e disse: “Max você tem algum 
programa? Porque o Lauro Costa e o Castro Barbosa não estão querendo 
assinar contrato, tão dificultando muito e eu tenho que botar um programa o ar 
na sexta feira”.       

 

Para o humorista Brandão Filho, o Balança imprimiu um novo estilo de humorismo, 

que é o que dita as regras até hoje. Tanto que o programa migrou do rádio para estações de 

televisão. Em depoimento ao documentário Rádio no Brasil, ele relata: “O Max bolou o 

Balança mais não cai que, naquela época, era uma novidade, um estilo novo de programa, 

um humorismo diferente, que eram os quadrinhos, os personagens fixos, semanalmente 

aqueles tipos voltavam”.   

 Foi no Balança que surgiu uma das duplas mais famosas do humor brasileiro, o 

Primo Rico e o primo Pobre, conforme relembra Brandão Filho. 

 

A história do Primo Pobre e do Primo Rico é que o Gracindo me contou 
uma história do tio dele que era um sovina danado...Uma coisa muito 
engraçada era que o Floriano Faiçal, que era o diretor do programa e que 
distribuía os artistas, distribuiu da seguinte maneira: ‘Primo Rico: Brandão 
Filho’, ‘Primo Pobre: Paulo Gracindo’. Então tivemos que convencê-lo do 
contrário... o Brandão Filho [falando de si próprio na terceira pessoa] ele não 
tem cara de rico, tem cara de pobre, de primo miserável e o Gracindo tem cara 
de rico56.       

 

                                                 
56  Depoimento de Brandão Filho ao documentário Rádio no Brasil. 
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O outro lado da dupla, o “rico” Paulo Gracindo, ressalta, também no documentário 

Rádio no Brasil, a longevidade do quadro no ar: “O [quadro] Primo Rico e o Primo Pobre 

foi um grande sucesso. Ficou 17 anos no ar”. 

 

  

II.6 – CONTROLE PELA MÚSICA 

 

Com o surgimento do rádio, iniciou-se um casamento indissolúvel entre esse 

veículo e a música. As ondas radiofônicas eram perfeitas para divulgação e democratização 

da produção musical. Poucos tinham acesso aos caros aparelhos de audição e aos discos de 

acetato.   

Porém, a antes do rádio, a transmissão da música era feita através de espetáculos, com 

apresentações de músicos e cantores, o que limitava o raio de divulgação pela 

impossibilidade de os artistas estarem presentes em vários pontos e pelo alto valor das 

montagens.  O cinema também dava a sua contribuição, mas, devido ao custo elevado da 

produção, também era muito restritivo, principalmente para produções nacionais, como 

explica Luís de Carvalho (2005): 

 

Antes do rádio, o meio musical era muito diferente. Tinha -se a música 
erudita, a dos bacanas e a popular, que carregava muito do folclore brasileiro, e 
a transmissão boca a boca que atravessava gerações. A população mais pobre 
não tinha dinheiro para os shows que os artistas montavam. Então, o contato 
era com os que se apresentavam em praças, feiras, circos. O cinema ainda era 
tímido e com muita coisa estrangeira. O cinema nacional só começou a usar o 
artista musical brasileiro quando eles já estavam famosos pelo rádio, para atrair 
público. 57 

                                                 
57  Para fins de pesquisa, o assunto foi aprofundado em contato telefônico posterior à entrevista do 
depoente. 
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A música brasileira não encontrou espaço imediato no rádio. Ela foi aumentando a 

sua participação conforme as estações foram popularizando a sua programação.  Nos anos 

20, as emissoras transmitiam quase que exclusivamente músicas eruditas importadas, conta 

Luiz de Carvalho (2005): 

 

As primeiras [estações] que surgiram eram muito elitizadas, o que fazia 
com que as músicas que veiculavam fossem sempre clássicas e como aqui no 
Brasil produzia -se pouco nesta área nas décadas de 20 e 30, o material era todo 
estrangeiro. Essa situação só começou a mudar com a popularização do rádio 
na década de 30. 

 

Porém, com a popularização alavancada pela permissão de comerciais, as emissoras 

passaram a demandar um produto com maior identificação das massas, o que permitiu uma 

efervescência da música popular, como pode ser observado no depoimento do radialista 

Luiz de Carvalho (2005): 

 

O rádio ajudou muito o mercado fonográfico, que passou na década de 30 
a investir mais em artistas nacionais. Porém, as rádios ainda usavam os discos 
emprestados de muitas lojas. Só depois, as gravadoras passaram a mandar 
como parte de divulgação de seus artistas. Eu tive muito que levar discos meus 
para as emissoras e passar nas lojas para pedir emprestado, ter um cuidado 
danado para não arranhar e devolver depois.  

 

A ligação com o rádio era tão amarrada que, com a implantação do esquema de 

controle cultural na década de 30, a autorização para execução da música passou a ser de 

incumbência da própria Divisão de Rádio do DIP.58  Segundo Luiz de Carvalho, foi uma 

forma de controlar também o setor musical. 

 
                                                 
58  Cf. VELLOSO, Mônica. 1987, pp. 29, 30. 
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O governo percebeu logo a importância da música e que ela e o rádio 
caminhavam juntos, um ajudando o outro a crescer. As gravadoras eram quase 
todas, como até hoje, estrangeiras. Vargas tinha a preocupação nacionalista e 
passou a entrar neste ramo para impedir que dominassem a cultura nacional. 
Como era através do rádio que músicas e artistas estavam se popularizando e o 
governo não tinha ingerência direta nas gravadoras estrangeiras, passou a 
controlar as veiculações nas emissoras, onde detinha um grande raio de ação. 
(CARVALHO, 2005) 

 

A música foi classificada pelo governo como importante aliada no processo de 

formação da cultura nacional e do cidadão brasileiro. Por isso, entre os ritmos que eclodiam 

nas camadas populares através do rádio, o governo teve a preocupação de eleger um estilo 

que representasse o genuinamente brasileiro, como parte do processo de nacionalismo. 

O samba surgiu como um representante do ritmo nacional eleito entre diversos 

outros gêneros populares. Esse ritmo foi elevado a categoria de nacional após ter tido um 

passado de resistência.  Chegou a ter a execução proibida no início do século XX, inclusive 

com a prisão de sambistas que insistiam em cultivá -lo. 

Mas, antes de ser “promovido”, ele precisou ser “saneado”. O ritmo foi “moldado”, 

“educado” e teve as arestas aparadas, para que não comprometesse as diretrizes 

governamentais, como se observa em crítica do especialista em rádio Martins Castelo (1942), 

na revista governamental Cultura Política: “Os nossos autores têm-se entregue, na verdade, 

com excesso ao elogio da vadiagem, à exaltação do vagabundo de camisa listrada”. 

Apesar da aceitação do ritmo, o governo repudiava algumas expressões empregadas 

pelos sambas, como afirma Luiz de Carvalho (2005): 

 

A figura do malandro, o boêmio, que eram presentes nos samba, já que 
era um ritmo marginalizado, entrou em atrito com o governo que passou a 
aceitá-lo, mas a proibir essas expressões que batiam de frente com a política 
trabalhista. Mas nem sempre isso era obedecido. Muitas vezes se driblava a 
censura [o locutor passa a cantar]. “Não quero outra coisa na vida, pescando no 
rio de Jererê. Tem peixe bom, tem siri, patola de dar no pé”. E tinha outra: 
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“Trabalhar, eu não vou”. Com o tempo, essas que tinham escapado não foram 
proibidas, mas desestimuladas suas execuções. Na década de 40 é que o 
controle ficou mais forte e começaram a vetar muita coisa. 

 

Para o governo, era preciso exorcizar a figura do “malandro-boêmio carioca”, presente 

em boa parte das letras, que entrava em confronto direto com a política trabalhista de Vargas.  

  

Foi durante o Estado Novo que surgiu o chamado "samba da 
legitimidade", em que se buscava converter a figura do malandro na figura 
exemplar do operário de fábrica. O DIP incentivava os compositores a exaltar o 
trabalho e abandonar a boemia. Também através do samba se ensinava a 
repudiar o comunismo como ameaça à nacionalidade ("Glória ao Brasil", 
1938). Procurando construir uma imagem positiva do governo junto aos 
artistas, em 1939 Vargas criou o “Dia da Música Popular Brasileira”.59 

  

O governo via esse saneamento feito no samba como resultado de sua política de 

melhoria de vida da população pobre brasileira, destacando-se dois fatores: as leis trabalhistas 

e a derrubada das favelas, como ressalta Martins Castelo (1942) em artigo na revista estatal 

Cultura Política : “Esses dois acontecimentos assinalam, mesmo, uma nova etapa na evolução 

do samba, que veio respirar ar diferente da atmosfera dos barracões do morro”.  

Mas as proibições não chegavam diretamente aos programadores musicais. As 

músicas eram vetadas antes. O gargalo da censura ficava na autorização para a gravação no 

processo de registro da obra. Desta forma, o Departamento de Rádio do DIP impedia que 

letras que contrariassem a política da época fossem registradas em discos e 

conseqüentemente fossem veiculadas pelas emissoras, recorda-se Luiz de Carvalho (2005). 

 

Nós que trabalhávamos com discos, como eu, que na maior parte do 

tempo fui disk-jóquei, mesmo antes de ter essa determinação, não tínhamos 

                                                 
59  DIRETRIZES DO ESTADO NOVO: EDUCAÇÃO, CULTURA E PROPAGANDA. In: 
http://www.cpdoc.fgv.br. 
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muitos problemas. Pois quando apareciam os discos eles já tinham passado pela 

censura. O nosso trabalho era só verificar se tinha algum que tivesse sido 

vetado depois de liberado. Mas isso era raro. Já os que comandavam programas 

de auditório, com música ao vivo, como Paulo Gracindo, César de Alencar, 

César Ladeira, o governo resolveu o problema, só permitindo que 

apresentassem músicas que mesmo que não tivessem sido gravadas, tivessem 

sido registradas como direito autoral e passado pela censura.  

 

Além de cuidar da divulgação da música, o Estado também buscava moldar as 

manifestações culturais que vinham das ruas. O governo buscava ainda controlar e 

incentivar a produção de acordo com sua conveniência (através de uma série de concursos 

oficiais promovidos) e vetar as letras consideradas “inconvenientes”. De acordo com Othon 

Jambeiro (2003, p.122), “para gravá-las e executá-las, os autores sofriam pressões para 

modificar as letras e incluir forçosamente os valores estadonovistas”. 

Essa preocupação pode ser observada na coluna do crítico de rádio da Revista 

governamental Cultura Política, Martins Castelo (1941b).  

 

A Divisão de Rádio do DIP vem se esforçando... Proíbe o lançamento 

das composições que, aproveitando a gíria corrutora da língua nacional, fazem 

o estúpido elogio da malandragem. Não querendo limitar a sua ação ao campo 

da censura, distribui, pelas estações dos estados, gravações de música fina, com 

noticiários de interesse coletivo... Aliás, nesse capítulo, a secretaria Geral de 

Educação e Cultura do Distrito Federal vem também levando a feito uma 

iniciativa de enorme alcance patriótico, com as suas coletâneas de melodias 

infantis e músicas heróicas. 
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Dentro do próprio governo, setores mais conservadores pressionavam para que fosse 

feito, com ainda mais rigor, o controle das letras dos sambas veiculados, principalmente 

durante os programas estatais, como pode ser observado através de diálogo por telefone 

entre o diretor do DIP, Lourival Fontes, e o major Afonso de Carvalho: 

 

Afonso de Carvalho: Vários generais fizeram ver, ao ministro, a 
inconveniência de certas letras de sambas irradiadas na ‘Hora do Brasil’. O 
Ministro então mandou que eu falasse com você, para chamar a atenção dessas 
pessoas encarregadas das irradiações. 
Lourival Fontes: Até agora, o controle das letras de samba era feito 
pela polícia, mas daqui por diante, será feito por mim... Pode dizer-lhe que 
levarei, na devida consideração, a reclamação, porque, realmente, ela tem 
fundamento. 60 

 

Além da sua execução pelo rádio, a elaboração de enredos pelas Escolas de Samba 

também sofreu controle do Estado Novo, de acordo com Luiz de Carvalho (2005):  

 

As escolas de samba, que surgiam nesta época, assim como outros tipos 
de grupos carnavalescos mais antigos, como rancho, clubes carnavalescos e 
blocos, também sofreram o controle da censura, que proibia enredos, fantasias e 
músicas que contrariassem o regime. Teve época em que até premiavam os que 
apresentassem temas que agradavam ao governo. 

 

O pesquisador Márcio Nascimento (2002, p.65) credita ao rádio o sucesso do samba 

como ritmo nacional: “Foi a força do rádio que motivou a verdadeira explosão do carnaval 

carioca, culminando com a formação e a descida dos morros das pioneiras escolas de samba”.  

A máquina de propaganda do governo ainda incentivava a criação de letras que 

ressaltassem o que as autoridades definiam como nacionalismo. Vários concursos foram 

                                                 
60  Gravação de ligação telefônica entre o diretor-geral do DIP-Lourival fontes e o Major Afonso de 
Carvalho. Arquivo Getúlio Vargas, CPDOC/FGV, GV 40-01-06.  
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realizados e, mesmo “sob encomenda”, grandes clássicos da música brasileira foram 

produzidos nesta época, conta Luiz de Carvalho (2005): 

 

Em 39, surgiram as músicas de exaltação no Brasil, por orientação do 
próprio Vargas. Além das músicas de Ari Barroso, também se destacou uma 
gravada por Francisco Alves [o depoente começa a cantar]. “Este Brasil, tão 
grande, cabe inteirinho no meu coração”. Foram muitas. E mesmo não sendo 
espontâneas, pelo talento do compositor brasileiro e a facilidade de se adaptar, 
fez com que surgissem grandes clássicos. 

 

Também em 1939, no dia 04 de janeiro, o governo criou o Dia da Música Popular, 

como parte da programação da expos ição Nacional do Estado Novo, prática que foi 

abandonada após a queda de Vargas, relata Sérgio Cabral: 

 

Um grande show, com a participação... da fina flor dos cantores brasileiros 
da época... Desde cedo, as ‘borboletas’ da exposição do Estado Novo rodavam 
constantemente. O movimento começou logo depois do meio-dia. E, antes das 10 
horas da noite, haviam registrado mais de 200 mil pessoas. E maior ainda foi a 
onda popular, quando Barbosa Júnior, que servia de speaker, anunciou o 
aparecimento de Carmem Miranda. (CABRAL, 1994, p. 175). 

 
Luiz de Carvalho lembra que estes eventos movimentavam diretamente o rádio, já 

que as emissoras noticiavam e transmitiam trechos dos eventos. Além disso, participavam 

das apresentações radialistas, cantores e músicos – na época, quase todos funcionários ou 

ligados a rádios. “As rádios participavam diretamente, chamando o público, cedendo seus 

artistas.” (CARVALHO, 2005) 

Porém, ao mesmo tempo em que se tentava “adestrar” o samba como música 

popular, buscava-se também educar a população através do projeto de “Canto Orfeônico” 

organizado pelo maestro Villa-Lobos. Ele foi o responsável por apresentações musicais em 

grandes concentrações, quem viraram uma rotina no Estado Novo, tendo total apoio de 

Vargas. As bases eram as escolas e as indústrias, que formavam os corais que se uniam em 
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torno de grandes apresentações: “O povo era considerado uma espécie de matéria bruta a 

ser elaborada pelo saber das elites. Baseado nesse raciocínio, o governo justificava seu 

controle e fiscalização sobre as mais diversas expressões culturais”.61 

Os eventos viravam uma grande vitrine para as ações cívicas do regime, se 

incorporando às inúmeras comemorações de datas criadas ou resgatadas pelo governo. O 

estádio do Vasco da Gama, na zona norte do Rio, foi o principal palco para esse tipo de 

evento. Além da grade quantidade de integrantes do coral no campo, outra multidão se 

reunia nas arquibancadas e cadeiras para assistir às apresentações. 

Além disso, esses eventos tinham um grande efeito multiplicador. Suas mensagens 

eram repassadas através de transmissões ou reportagens pelo rádio ou ainda pela cobertura 

dos jornais do governo e os demais, controlados indiretamente pelo DIP. Buscava-se a 

legitimação do regime, procurava-se a exaltação e o apoio através da música para ações da 

política governamental. Muitas peças foram compostas para essa finalidade, algumas pelo 

próprio Villa-Lobos. 

Através da Marcha para o Oeste, composta por Villa-Lobos com poesia de Sá 

Roris, o Estado incentivava a população a apoiar a política governamental de povoar o 

interior do país, reforçando a agricultura, e, dessa forma, estancar a vinda de agricultores 

para as cidades e destinar para essas regiões os estrangeiros que entravam no país. 

Saudação a Getúlio era uma das contribuições para a manutenção do “mito Vargas”. 

Já Canção do Operário se propunha a apoiar o trabalhismo, base do estado Novo62. 

 

                                                 
61  DIRETRIZES DO ESTADO NOVO: EDUCAÇÃO, CULTURA E PROPAGANDA. In: 
http://www.cpdoc.fgv.br.  
62  Essas canções constam da relação de peças executadas pelos Cantos Orfeônicos exibida em 
http://www.cpdoc.fgv.br. Ícone Diretrizes do Estado Novo: Educação, Cultura e Propaganda 
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II.7 - HORA DO BRASIL: O PROGRAMA NACIONAL 

 

Embora já estivesse prevista na legislação de 1932 a irradiação de um programa em 

rede nacional obrigatória 63, as primeiras experiências de um programa nacional só foram 

realizadas em abril de 1934 pelo diretor da Imprensa Nacional, Sales Filho. A transmissão era 

feita diretamente dos estúdios da Rádio Clube do Rio de Janeiro. A irradiação acontecia entre 

21h e 22h, servindo de balão de ensaio para a implantação da Hora do Brasil64, atração que 

perdeu a “hora” ganhando a “voz” no título, mas que se mantém obrigatória até os dias de 

hoje.  

O programa saiu das mãos de Sales Filho e foi entregue às de Lourival Fontes antes 

mesmo da criação do DPDC, em 1934, com a criação da Hora do Brasil com a proposta 

oficial de ser informativo, cultural e cívico. Assim, ao som da ópera O Guarani de Carlos 

Gomes, foi aberto o primeiro Hora do Brasil, transmitido da Rádio Guanabara. Com um 

formato bem diferente do atual, foi inicialmente retransmitido por apenas oito emissoras65. 

De acordo com Lia Calabre (2002a, p.20), “foi somente em 1939, com a criação do DIP, 

que o programa nacional do governo passou a ser irradiado para todo o país”. 

O primeiro apresentador foi Luis Jatobá 66, que ficou no comando do programa até 

1939, quando foi substituído por Dilo Guardia 67, que permaneceu no posto até 1946. “O 

locutor inicial da Hora do Brasil naquele tempo foi Luiz Jatobá. Era agradável ouvi-lo. 

Uma maneira bonita que ele tinha de falar”, lembra o radialista Luís Mendes (2005).  

                                                 
63  Cf. CALABRE, 2002a, p.20. 
64  Cf. GURGUEIRA, 1995. 
65  Cf. HOUSSEN, 2001 p.41. 
66  Cf. SAROLDI, 1984, p.41. 
67  Cf. PEDROSA, 1995, p.34. 
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Veiculado na hora em que a maioria do país jantava, era como se o governo 

passasse a ter uma cadeira cativa na mesa das famílias e participasse daquele momento 

propício para difundir suas intenções.  

Diante da rejeição inicial por parte da população, o Estado procurou tornar o 

programa cada vez mais atrativo, para que conquistasse audiência e assim, pudesse 

efetivamente ser um canal de comunicação governamental com o povo. Com o 

aperfeiçoamento da máquina da propaganda durante o Estado Novo, o programa começou a 

receber um tratamento especial para alcançar este fim, conta Luiz Mendes (2005): 

 

O programa foi sendo aperfeiçoado. Cada vez mais o DIP se 

aperfeiçoava e não poupava esforços para que o programa atingisse cada vez 

mais público e vencesse a rejeição inicial. Os radialistas contratados para 

produzir o programa estavam entre os melhores profissionais do rádio. Não era 

feito por amadores ou políticos e burocratas de repartição. Tinham os grandes 

redatores, produtores, operadores e locutores. 

 

Em rede nacional, além da parte informativa de interesse do governo, também 

deveriam ser difundidas música, literatura, cultura e uma crônica com temas de interesse 

colet ivo. Através do programa eram irradiados discursos do presidente de formas direta e 

indireta, assim como de seus auxiliares.  

Como o governo estava empenhado em construir a identidade da cultura nacional, 

eram abertos espaços para comentários e divulgação de obras literárias que se encaixavam 

na política cultural do governo e de músicas que passavam pela peneira do DIP. Mais de 

70% das melodias executadas eram nacionais, conforme relembra Luiz de Carvalho (2005):  
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A Hora do Brasil não era somente um programa de notícias. Também 

tocava músicas de interesse do governo, principalmente depois que passou a 

promover concursos de canções de exaltação. Essas ganhavam espaço 

garantido para divulgação através da Hora do Brasil. Isso já era um grande 

pontapé para o sucesso. Imagina, ao mesmo tempo tocava em todas as 

emissoras do país juntas! 

 

Com relação à função cívica, eram dados espaços para a divulgação de notícias 

turísticas. O imenso Brasil ainda era pouco conhecido. No programa, eram destacadas partes do 

país, mostradas suas características, seus potenciais e seus atrativos. Como parte da construção 

do conceito de nacionalidade, era interessante ao governo que o país se conhecesse.   

Outra atividade cívica era o quadro “Recordações do Passado”, em que se 

exaltavam os feitos da nacionalidade. Como o radioteatro já despertava o interesse do 

público, foram convidados grandes dramaturgos da época, entre eles Joraci Camargo, que 

adaptou fatos históricos, como a retirada de Laguna, a abolição da escravidão e a 

proclamação da República68.  O governo buscava, com este recurso, difundir entre a 

população conceitos sobre fatos, mitos e heróis, como destacou o comentarista de rádio da 

Revista Cultura Política, Martins Castelo (1941a), sobre as experiências de Joraci: 

“Possuem qualidades suficientes para mostrar o quanto o ‘broadcasting’ poder servir à 

educação moral e cívica do povo”. 

Outro exemplo de exploração da dramatização de temas que despertavam interesse 

no governo durante a Hora do Brasil era o quadro Rádio-Teatro Policial, que mostrava um 

                                                 
68  Cf. HORA DO BRASIL. In: http://www.cpdoc.fgv.br.  
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detetive sempre disposto a colaborar com as autoridades. Assim, transmitia à população o 

sentido de justiça e de confiança na força policial. 69 

Havia ainda a crônica “Talvez nem todos saibam”, que encerrava o programa 

sempre abordando um tema de interesse do governo. O processo de popularização da Hora 

do Brasil contou ainda com os serviços dos jornais governamentais. Além disso, o A 

Manhã, que foi incorporado ao patrimônio da União em 1940, realizava enquetes de 

opinião com a população atreladas ao programa radiofônico visando elevar a audiência. As 

respostas da pesquisa eram divulgadas na Hora do Brasil. “Buscando monopolizar a 

audiência popular, o governo instituiu concursos musicais em que a opinião pública elegia 

seus astros favoritos. A apuração era feita no DIP, e o resultado era transmitido durante o 

programa ‘Hora do Brasil’”70. 

Esse fato mostra como o governo procurava interligar as ferramentas que utilizava 

para atingir o maior número de cidadãos. Esses concursos eram realizados nos programas de 

auditório da estatal Rádio Nacional, líder em popularidade. Assim garantiam a audiência 

popular para a Hora do Brasil e, ao mesmo tempo, impunham a publicidade indireta da 

Rádio Nacional a todas as concorrentes já que eram obrigadas a transmitir o programa estatal. 

 

 

II.8 – A HORA DO SILÊNCIO 

 

A obrigatoriedade da transmissão da Hora do Brasil resultou em um protesto, em 

1934, no meio radiofônico. Várias emissoras colocaram-se contra a imposição. Um dos 

                                                 
69  Cf. VELLOSO, 1987, p. 28 
70  HORA DO BRASIL. In: http://www.cpdoc.fgv.br  
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principais motivos era o faturamento. Para as estações, representava um forte prejuízo 

perder uma hora de programação em seu horário nobre. 

Apesar de ter desagradado a maioria das emissoras, na capital federal, poucas se 

manifestaram diretamente contra. A maior reação veio de São Paulo. As estações 

promoveram um boicote intitulado “Hora do Silêncio”. Elas retiravam os transmissores do 

ar durante o horário de veiculação da rede nacional, lembra Luiz Mendes (2005): 

 

Por uma questão política, tendo apresentado já reincidência da Revolução 
de 32 e também por estarem longe fisicamente do governo, as emissoras 
paulistas partiram para o boicote, enquanto que as do Rio apenas protestaram 
através das recém criadas associações.71 

 

A posição das estações paulistas criava um problema para Getúlio Vargas. Pouco antes, 

elas tinham aderido à Revolução Constitucionalista, quando ajudaram na convocação das 

massas paulistas em prol da exigência de uma Constituição. Essas emissoras já tinham 

demonstrado a força que possuíam. Se elas ficassem de fora da cadeia da Hora do Brasil, o 

Estado teria enfraquecido o principal instrumento de sua máquina de propaganda. Além disso, 

o boicote poderia demonstrar um sinal de fraqueza do governo diante daquela federação.  

Numa política de “toma lá da cá”, o governo ofereceu às emissoras de todo o país o 

aumento do limite de anúncios comerciais, “tempo limitado inicialmente, a 10% da 

programação, posteriormente levada para 20% e, atualmente, fixada em 25%” 

(ORTRIWANO, 1985, p.15). Desta forma, o silencio foi quebrado e a Hora do Brasil 

voltou a ir ao ar em todo o país72. 

                                                 
71  Para fins de pesquisa, o assunto foi aprofundado em contato telefônico posterior à entrevista do 
depoente. 
72  No final dos anos 90 e início dos 2000, novamente as emissoras paulistas promoveram uma 
campanha contra a transmissão da “Voz do Brasil”. O protesto foi liderado pelas Rádios Bandeirantes e 
Eldorado, que conseguiram, através de liminares na Justiça, o direito de transmitir programação considerada 
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Porem, além dos proprietários de estações, os ouvintes também não reagiram bem 

ao novo programa estatal. Sem a possibilidade de ouvir outra coisa além da “palavra do 

governo”, muitos preferiam desligar os aparelhos, provocando perda de audiência para as 

emissoras, reação verificada até hoje. Por isso, no início das transmissões, a audiência era 

muito baixa. “Muita gente desligava o aparelho, muito menos como forma de protesto, mas 

sim porque o programa não agradava”, relata Luís de Carvalho (2005). 

Como muitos desligavam os receptores quando começava a Hora do Brasil, o 

programa governamental foi apelidado na época de “fala sozinho”73. Segundo o radialista 

Luiz Mendes (2005), “esse apelido ficou por muito tempo e o governo teve que se 

empenhar muito para vencer a rejeição”. Luiz de Carvalho (2005) ressalta que as emissoras 

tiveram que alterar suas programações em função da veiculação do programa estatal: 

  

No início, foi um grande problema para o ouvinte. As emissoras 
apresentavam, neste horário, suas maiores atrações. Então, ele [ouvinte] estava 
acostumado a ouvir programas de qualidade, em geral, programas de auditório, 
de variedades, de grande apelo popular, que começavam a surgir. As estações 
apostavam todas as fichas neles, já que começava a aumentar a concorrência 
nessa época. Com a transmissão obrigatória, as estações tiveram que alterar 
suas programações e esses programas populares tiveram que passar a entrar no 
ar mais tarde.74 

 

As emissoras, além de perder um de seus horários mais caros, ainda enfrentavam 

uma curva descendente na trajetória de audiência, explica Luiz Mendes (2005): 

  

Na época que surgiu, as pessoas reclamavam muito. Embora o programa 
fosse muito melhor, mais atrativo do que o que é apresentado hoje, a criação de 

                                                                                                                                                     
de utilidade pública entre 19h e 20h, no horário da cadeia nacional. No entanto, o mesmo não aconteceu nas 
emissoras de outros estados. 
73  Cf. HORA DO BRASIL. In: http://www.cpdoc.fgv.br. 
74  Para fins de pesquisa, o assunto foi aprofundado em contato telefônico posterior à entrevista do 
depoente. 
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um programa que fosse transmitido como um Diário Oficial radiofônico 
incomodava os ouvintes. De início praticamente todo mundo foi contra. Isto 
porque o Diário Oficial você pode não ler, já ele no rádio, presente em todas as 
emissoras, era ouvir ou desligar.75 

 

Para tentar mudar esse quadro e possibilitar a ampliação de sua mensagem, Vargas 

conclamou, em discurso no Congresso no dia 1o de maio de 1937, Dia do Trabalho, o 

empenho de todas as esferas do governo no sentido de instalar aparelhos e auto-falantes em 

locais públicos para transmitir a Hora do Brasil: 

 

O Governo da União procurará entender-se, a propósito, com 
Estados e Municípios, de modo que mesmo nas pequenas 
aglomerações, sejam instalados aparelhos receptores, providos de 
alto-falantes. À radiotelefonia está reservado o papel de interesse a 
todos por tudo quanto se passa no Brasil. (VARGAS apud 
HOUSSEN, 2001, p.4)                 

 

II.9 - CONSTRUÇÃO DO MITO VARGAS 

  

Como demonstramos anteriormente, apesar de ter se intensificado no período do 

Estado Novo, a preocupação de Vargas com a utilização do rádio para promover sua imagem 

e os feitos de seu governo veio assim que sentou-se na cadeira da Presidência  da República. 

 

Logo após a consolidação da vitória dos revolucionários de outubro de 
1930 que depuseram o presidente Washington Luís e entregaram a chefia do 
governo provisório a Getúlio Vargas, começaram a ser dados os primeiros passos 
com vistas à organização da propaganda política no plano nacional. (TOTA, 
1990, p. 87) 

 

                                                 
75  Para fins de pesquisa, o assunto foi aprofundado em contato telefônico posterior à entrevista do 
depoente. 
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Antes de o governo encampar a Rádio Nacional, em 1940, era comum o presidente 

usar a então líder em audiência, Rádio Mayrink Veiga, como palanque para seus discursos. 

“Através dos microfones da Rádio Mayrink Veiga, e posteriormente, da Rádio Nacional, 

principalmente a partir de 1940, é que os pronunciamentos políticos do governo Vargas 

ganhavam alcance nacional, institucionalizando a ditadura.” (NASCIMENTO, 2002, p. 89) 

Opinião contrária têm alguns dos entrevistados, que discordam da tese de que 

houvesse um uso excessivo dos microfones para os discursos políticos. Segundo eles, eram 

participações contidas e restritas a determinados horários. No entanto, eles concordam que 

o rádio foi usado como uma conexão direta para que o presidente falasse com toda a Nação 

de uma só vez, como pode ser observado no depoimento de Luiz Mendes (2005): “Não me 

lembro de Vargas usar sistematicamente a Mayrink, porém é claro que ele dava preferência 

a ela já que era a líder de audiência. A situação mudou quando encampou a Nacional e ela 

passou a ser a líder”.  

Ao contrário do período Provisório, em que a máquina de propaganda tinha como 

principal preocupação legitimar o governo e suas ações, quando se chegou ao período do 

Estado Novo, o foco passou a ser a exaltação da figura pública e pessoa l de Getúlio Vargas 

através de um processo de mitificação. 

Um dos maiores exemplos foi a adoção do aniversário de Vargas, 19 de abril, como uma 

data cívica. A partir de 1940, o evento se transformou em uma comemoração nacional, tal como 

os dias de Tiradentes e de Duque de Caxias, elevando Getúlio ao pedestal de herói nacional. A 

comemoração pública seguia o estilo da celebração, na Itália, do nascimento de Mussolini. 

O rádio foi importante no processo de construção dessa data como “cívica”, pois 

passou a conclamar, com antecedência, a população a comemorar o fato, além de 
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acompanhar os eventos em torno dele.  “Em 1942, as homenagens se ampliam passando a 

ser feitas pelas estações de rádio, colégios, jornais, clubes...” (CARONE, 1976, p.168) 

Ainda em 1942, a inauguração do novo auditório da Rádio Nacional aconteceu na 

véspera da data de nascimento de Getúlio Vargas, para que fosse aberto ao público no dia do 

aniversário do Presidente. A cerimônia foi marcada pelo discurso de Lourival Fontes, 

conforme registrado na primeira edição de O Brasil em Sintonia , de Luiz Carlos Saroldi e 

Sônia Virgínia Moreira (1984, p.36): “O rádio, cada manhã, pela rapidez da palavra, será 

sempre agente eficaz dos propósitos que nos animam e das cautelas que as contingências nos 

impõem”.  

As “qualidades” do presidente passaram a ser ressaltadas ou inventadas. Centenas de 

livros foram editados acentuando a biografia e os valores pessoais de Vargas, assim como 

matérias foram publicadas em todos jornais e revistas do país. Intelectuais e integrantes do 

governo colaboraram com a mitificação, sendo os “dons” de Vargas ressaltados em 

praticamente todos os discursos oficiais e extra-oficiais promovidos pela máquina de 

propaganda, muitos transmitidos ao vivo pelo rádio ou com trechos retransmitidos na Hora 

do Brasil e depois publicados pelos jornais controlados pelo governo. 

Um exemplo foi o pronunciamento do Ministro das Relações Exteriores, Oswaldo 

Aranha, transmitido pelo rádio e depois publicado, em 19 de abril de 1940, pelo Jornal O 

Estado de São Paulo (que tinha sido encampado pelo governo). Se referindo a Vargas, ele 

dizia: “(...) homem sem ódio, sem vaidade, dominado pela preocupação de fazer o bem; servido 

por espírito de tolerância exemplar, sistematicamente devotado ao serviço da Pátria...”. 

Numa escala menor, o processo de mitificação também foi adotado em torno de outras 

peças-chave da máquina pública: “O mesmo processo é aplicado à propaganda feita em favor 
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de Darcy Vargas, mulher de Getúlio Vargas, e as de Ademar de Barros, Góes Monteiro, 

Oswaldo Aranha, Souza Costa, Lourival Fontes e outros” (CARONE, 1976, p. 169). 

Além do desfile de 07 de setembro, foi exaltado o do Dia da Bandeira e a instituição 

do Dia da Juventude Brasileira, também chamado de Dia da Raça, em 05 de setembro. Os 

colégios desfilavam nas grandes cidades, dois dias antes das Forças Armadas. Luiz Mendes 

(2005) conta que muitos radialistas eram convocados pelo governo para irradiar os desfiles. 

 

Eu era sempre chamado para narrar os desfiles de 05 e 07 de 
setembro. Era o DIP quem convocava. Quem comandava a 
transmissão era o DIP. Eles é que escolhiam [os locutores]. 
Escolhiam pela capacidade de improvisação. Abria as transmissões 
tendo que descrever meia hora antes o que estava acontecendo. Eles 
não mandavam muitas determinações. Mandavam apenas a ordem do 
desfile e os nomes das pessoas que comandavam, que apareciam.  

 

Dayse Lúcidi (2005) relata o clima de fascinação que os desfiles despertavam. 

 

As crianças tinham fascinação por Getúlio... Eu tinha. Eu 
adorava ir para o estádio do Vasco, na Parada da Raça, a de sete de 
setembro, o Dia do Trabalho. Aquilo era uma beleza.Eu me lembro 
que eu estava entrando no Pedro II e todo mundo adorava o Getúlio.  

 

Além dos desfiles de militares e estudantes, também havia grande espaço 

para os trabalhadores. 

 

As iniciativas de Vargas na área trabalhista eram divulgadas de 
preferência no dia primeiro de maio, acompanhadas de 
comemorações públicas, programas de rádio e outros eventos 
organizados pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). A 
idéia era estabelecer, sem qualquer outra mediação política, uma 
relação direta entre a classe trabalhadora e o próprio Vargas. 
(NOGUEIRA, 2004) 
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 No dia 1o de maio76, uma série de comemorações era realizada, tendo o rádio 

como principal captador, divulgador e transmissor dos eventos. A primeira grande 

comemoração dessa data aconteceu em 1939, reunindo milhares de pessoas no estádio 

do Vasco da Gama, na Zona Norte do Rio. O radialista Luiz Mendes presenciou: 

 

Havia a reunião dos trabalhadores. Havia sempre um jogo [de 
futebol], quase sempre entre o campeão do Rio e o de São Paulo, 
com portões abertos para que os operários assistissem. No último, foi 
a minha estréia como narrador aqui no Rio, em 01 de maio de 1945, 
o jogo entre São Paulo e Flamengo. O Flamengo ganhou de 2 X 1. O 
clima nesse dia era festivo. Getúlio começava o discurso sempre com 
“Trabalhadores do Brasil”. Dizia bem gaúcho na forma de falar. 
(MENDES, 2005) 

 

A partir de 1944, o evento passou a ser realizado também no estádio do 

Pacaembu, em São Paulo. Marco Antônio Cabral dos Santos ressalta que os 

desfiles promovidos pelo governo Vargas se assemelhavam aos eventos realizados 

pelo regime fascista: 

 

Desta forma, seguindo o exemplo dos governos totalitários 
europeus, sobretudo o fascismo de Mussolini, Getúlio Vargas promove 
uma apropriação da data, conferindo-lhe um caráter oficial e 
deturpando-lhe o sentido original. (SANTOS, Marco Antônio C., 2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
76  Originalmente, o dia 1o de maio passou a ser comemorado como data emblemática pela conquista, 
em 1886, após uma greve geral nos Estados Unidos pelo fim do trabalho infantil, de aumento de salários e da 
redução da jornada. O movimento conseguiu a adesão de 350 mil trabalhadores em Chicago. Durante a 
manifestação, 80 operários foram mortos em confronto e, um ano mais tarde, cinco foram enforcados na 
prisão, entre eles quatro dirigentes sindicais e um operário. 
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Capítulo III 

REDE AÉREA 

 

 

 

Neste capítulo retratamos os esforços públicos em aumentar a sua participação no 

setor radiofônico. Uma das maneiras era a de garantir a presença das ondas sonoras em 

ambientes de grande concentração, incluindo praças, para que as emissões oficiais tivessem 

grande audiência, assim como medidas para que aparelhos também fossem incorporados a 

ambientes de formação e de grande concentração de pessoas, como colégios e fábricas. 

Desta forma, atenderia a duas políticas públicas que ganharam força no período do Estado 

Novo: a educação e o trabalhismo.  

Apesar de manter o controle das emissoras privadas através de vários mecanismos, 

o setor público também teve a preocupação de adquirir sua própria rede de estações. As 

estações foram formadas através de doação, aquisição, criação e encampação. A máquina 

pública passou a ter em mãos quatro emissoras próprias e uma rede de produção de material 

para ser veiculado principalmente no interior, voltado para a população rural. 

Cada estação tinha um estilo de programação e um propósito específico e eram 

lotadas nos setores governamentais que mais se afinavam com seus propósitos. As 

potencialidades do rádio iam ao encontro das necessidades da nova ordem política do país. 
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Além de aproveitar da instantaneidade do veículo, o governo se beneficiava de outras 

características da radiodifusão, como a facilidade de atingir desde os analfabetos até os 

cidadãos com maior grau de escolaridade e a amplitude do seu raio de atuação, com suas 

ondas sonoras percorrendo desde os grandes e mais ricos centros até os menos 

desenvolvidos e mais afastados.   

 

 

III.1 – DIFUSÃO  

 

A preocupação em levar as ondas sonoras às salas de aula se intensificou no período do 

Estado Novo. O Departamento de Radiodifusão do DIP ficava à frente, junto com o Ministério da 

Educação e Saúde, da realização de campanhas para que todas as escolas, principalmente as 

públicas, fossem equipadas com um aparelho radiofônico. Além de aumentar a audição, a medida 

poderia auxiliar em atividades educacionais, como as experiências em Educação a Distância 

feitas pelo rádio, conforme lembra Nena Martinez (2005): 

  

Foram feitas campanhas para que as escolas públicas tivessem um 
aparelho de rádio. Isso foi mais ou menos nos anos 40. Assim, a programação, 
principalmente das rádios educativas, podia ajudar o professor nas aulas e 
servir também de distração para os alunos no recreio, além de levar cultura a 
eles, já que, na época, o rádio era o principal divulgador da cultura nacional. 

 

Já a colocação de receptores nas fábricas era uma medida complementar à política 

trabalhista de Vargas. O operário, que ao chegar em casa jantava ao som obrigatório da 

Hora do Brasil, passava a ouvir também suas mensagens durante suas atividades 

profissionais. A interação do DIP com o Ministério do Trabalho resultou na utilização do 
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rádio como principal difusor da política trabalhista. Nesta linha de ação, foi instituída a 

participação semanal do ministro Alexandre Marcones Filho no programa Hora do Brasil. 

A experiência culminou com a criação de uma rádio específica para esta pasta, a Rádio 

Mauá – a Voz do Trabalhador.  

A instalação de aparelhos em estabelecimentos agrícolas faz parte de um grupo de 

ações do governo visando impedir o êxodo rural para os grandes centros, como Rio de 

Janeiro e São Paulo. Uma série de medidas políticas e sociais foi adotada neste sentido e o 

rádio também foi um instrumento importante para alcançar esse objetivo, como ressalta 

Luiz de Carvalho (2005): 

 

O governo também incentivava que nas áreas rurais fossem instalados 

aparelhos para que essa população também ficasse ligada nas notícias e 

acontecimentos do governo. Tanto que a maioria ficava ligada na Rádio 

Nacional do Rio de Janeiro. 

 

De acordo com Luiz Mendes, depois que a Rádio Nacional foi encampada, foram 

constantes os investimentos em transmissores para que em todos os pontos do país a 

emissora estatal pudesse ser ouvida.  “Para o governo, era conveniente que todos tivessem 

acesso à sua voz, principalmente através da Hora do Brasil, assim como também da 

programação de sua emissora, a Nacional. Por isso não faltaram recursos para aume ntar a 

potência da Nacional”, afirma ele (MENDES, 2005). 

 

 

III.2 – UMA RÁDIO PARA CADA POLÍTICA 



 

 

10
6 

 

O crescimento do rádio e a sua importância estratégica foram ressaltados em artigo 

do colunista Décio Pacheco Silveira na Revista governamental Cultura Política , em março 

de 1941: “A história do rádio no Brasil confunde-se com a história do espantoso 

crescimento e imenso progresso que se vem notando em todos os setores da vida 

administrativa”. 

Em pouco tempo, o rádio reagiu aos investimentos feitos nele. O alcance, que era 

pequeno no início da década de 20, se amplificou, superando as expectativas de 

crescimento, conforme pode ser observado em carta enviada pelo crítico e especialista no 

veículo Genoíno Amado ao presidente Getúlio Vargas em 02 de setembro de 1942: 

“Concentrando em sessenta e poucas estações, o rádio conquistou um público talvez maior 

do que o da imprensa, espalhada em mais de dois mil periódicos” 77 .   

Durante o Estado Novo, o rádio passou a assumir um papel ainda mais importante 

como elo entre Vargas e a população para difusão do processo de mudanças e reformas que 

estavam sendo implantadas no país. O governo criou e reorganizou um leque de emissoras. 

Cada uma com o braço voltado para uma das áreas prioritárias do processo de legitimação do 

Estado Novo, como trabalhismo, industrialização, fixação do homem no campo, formação de 

uma identidade cultural nacionalista e melhoria da qualidade de ensino. Todas essas políticas 

contavam com estações cujas programações ajudavam a complementar ou reforçar essas 

medidas.  

Embora tenha incentivado a industrialização, isso não significa que o Estado Novo 

tenha abandonado a política agrícola. A população rural continuava dominada pelos 

                                                 
77  In: Arquivo de Gustavo Capanema, CPDOC/FGV.  
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“coronéis”, que se beneficiavam com a mão de obra barata. Portanto, era interessante para o 

governo a penetração nessas áreas, controladas por latifundiários e distantes 

geograficamente da capital federal.  E isso poderia ser feito através do rádio.  

Outra questão era a forte migração do homem do campo para os grandes centros, 

provocando o esvaziamento das áreas rurais e o inchaço das cidades. Com isso, o Estado 

lançou a campanha “marcha para o Oeste”, que visava povoar o interior. O rádio teve 

grande participação nesse propósito, como explica Luiz Mendes (2005): “o rádio ajudou o 

governo na marcha e nas campanhas de fixação do homem no campo”.  

O ensino foi um dos meios usados pelo governo para implantar no país um conceito 

de nacionalismo e de definição da cultura nacional. Havia a preocupação em uniformizar 

esses aspectos em toda o território nacional. A educação visava não somente difundir 

conhecimentos, mas preparar o cidadão de que o governo necessitava. Como relata Simon 

Schwartzman (2000, p. 199), “formar o homem completo, útil à vida social, pelo preparo e 

aperfeiçoamento de sua faculdades morais e intelectuais e atividades físicas... Fazia ainda 

parte dos princípios gerais a definição do que deveria entender por ‘espírito brasileiro’”. 

A criação e obrigatoriedade da disciplina Educação Moral e Cívica resumia o 

modelo que o regime queria imprimir como sendo o do cidadão brasileiro: 

 

A educação moral e cívica era objeto de regulamentação minuciosa. Ela 
deveria ser ministrada obrigatoriamente em todos os ramos de ensino... Ela 
deveria ter uma parte teórica, que trataria dos fins, da vontade, dos atos dos 
homens, das leis naturais e civis, das regras supremas e próximas da 
moralidade... desde o estudo da vida de “grandes homens de virtudes 
heróicas”até o trabalho de assistência social, que ensinasse aos alunos, “a 
prática do bem”. (SCHWARTZMAN. 2000, p. 199.)    
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O rádio foi utilizado para auxiliar na política educacional do Estado Novo, veiculando 

através de sua programação conceitos que o governo queria implantar, como esses que formam 

a base da disciplina Educação Moral e Cívica. O veículo também foi empregado pelo Estado 

Novo como uma ferramenta para implantar e sustentar a política trabalhista, que foi uma das 

bases desse período da Era Vargas, como conta Luiz Mendes (2005):  

 

O trabalhismo sem dúvida foi um dos pontos de sustentação, se não foi o 
mais importante do regime. Foi um momento muito importante, já que as leis 
que regem até hoje, boa parte surgiram aí. Foram muitas medidas. Uma 
revolução no processo de trabalho no país. Para que essas medidas fossem 
adotadas e assimiladas pela população, era preciso uma divulgação intensa. E 
foi feito. O DIP dedicava uma atenção especial à divulgação dessas notícias. 

 

Uma das preocupações do Estado Novo era (re)formar o conceito de Nação e buscar 

a criação de um modelo de cidadão brasileiro, que foi calcado em bases  nacionalistas que 

passaram a redefinir conceitos de cultura, economia, política e sociedade, imprimindo o 

carimbo do nacionalismo. A preocupação com o desenvolvimento de um conceito de 

unidade nacional se refletia no rádio, segundo Luiz Mendes (2005): 

 

O rádio foi um forte aliado do regime na questão do nacionalismo. Isto 
porque foi baixada uma lei em que todos os programas deveriam ser em 
português. Eram poucos, mas existiam, principalmente em regiões colonizadas, 
programas falados em outros idiomas. Além disso, defendia e ajudou ao governo 
a definir o conceito de nacionalismo e também o modelo para o cidadão 
brasileiro, assim como a chamada cultura nacional, que era divulgada e 
incentivada pelo rádio.  

 

Porém, para a estruturação da espinha dorsal do cidadão, era necessário que seus 

conceitos estivessem presentes no dia-a-dia das pessoas. E os meios de comunicação eram 

fundamentais para este processo. Essa visão de Vargas já podia ser observada desde o 

discurso proferido em 1934, em solenidade promovida por produtores cinematográficos: 
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Associado ao cinema, o rádio e o culto racional dos desportos, completará 

o Govêrno um sistema articulado de educação mental, moral e higiênica, 

dotando o Brasil dos instrumentos imprescindíveis à preparação de uma raça 

empreendedora, resistente e varonil. (VARGAS, 1938, v. III, pp. 188-189) 

 

Principalmente a partir da década de 40, com o seu crescimento, o rádio foi um dos 

responsáveis pela implantação da política de busca de uma cultura nacional, como reforça a 

radialista Dayse Lúcidi (2005): “como o rádio detinha o contrato da maioria dos artistas da 

época, cantores, músicos, atores, escritores, conclui-se que o rádio foi fundamental para o 

desenvolvimento da cultura nacional”.  

Complementando a informação, o radialista Luiz de Carvalho atribui ao rádio 

o sucesso da política cultural da época.  

 

Getúlio Vargas deu um grande incentivo à cultura em todas as áreas, o 

que foi aumentando no Estado Novo, quando o regime começou a se 

preocupar em definir, entre os ramos culturais, alguns que seriam 

incentivados de forma a ter uma política cultural nacional. Isso só foi 

possível através do rádio, já que grande parte da população era analfabeta e 

ficava em pontos distantes do país. Através do rádio, esses ramos da cultura 

foram assimilados pela população, que também contribuía interagindo com 

os artistas. (CARVALHO, 2005)78 

 

                                                 
78  O tema voltou a ser retratado em contato telefônico devido à dificuldade de audição da fita original.  
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Além de difundir essas políticas por todas as emissoras de rádio através do 

controle que tinha via sua máquina de propaganda, o governo destinou entre as emissoras 

públicas funções específicas para atender a essas políticas. Para auxiliar na área de 

educação, as rádios MEC e Distrito Federal. Para atender suas necessidades de 

comunicação com o campo, implantou uma rede de produção de programas rurais. Para 

atender aos propósitos culturais, à formação do conceito de cidadania e ao contato com a 

grande massa, a Rádio Nacional. Já incentivar a industrialização e a política do 

trabalhismo eram atribuição da Rádio Mauá.   

 

 

III.3 – RÁDIO MEC 

 

A pioneira do país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, foi idealizada em 1923, 

pelo antropólogo e educador Roquette-Pinto e pelo astrônomo Henrique Morizecom o 

propósito de contribuir para a educação e cultura. 

 

O rádio é a escola dos que não têm escola. É o jornal de quem não sabe 

ler; é o mestre de quem não pode ir à escola; é o divertimento gratuito do 

pobre; é o animador de novas esperanças... desde que realizem com espírito 

altruísta e elevado... Pela cultura dos que vivem em nossa terra. Pelo progresso 

do Brasil. 79   

 

                                                 
79  Discurso de Roquette Pinto sobre a Rádio Sociedade. In: http://www.radiomec.com.br. 



 

 

11
1 

Ironicamente, as medidas adotadas por Getúlio Vargas para desenvolver o setor 

radiofônico foram fatais para a pioneira. A autorização para a veiculação de propaganda, em 

1932, fez com que as concorrentes abandonassem o perfil educativo-cultural para popularizar 

as suas programações e trouxe recursos para as emissoras, que não precisavam mais sobreviver 

das doações. “O espírito de Roquette era de que o rádio deveria ser educativo. É educando o 

povo que o brasileiro ficaria mais consciente de seu papel”, de acordo com Luiz de Carvalho 

(2005). No entanto, ele acrescenta que, com essas mudanças mercadológicas, os anunciantes 

passaram a querer interferir na programação: “O rádio começava a ir para o caminho da 

comercialização dado em que o anunciante e o patrocinador também tendo ingerência nas 

direções. ‘Eu pago, eu quero’” (CARVALHO, 2005). 

Com o faturamento gerado pela inclusão da publicidade, as emissoras passaram a 

disputar os passes dos melhores profissionais da época e investiam em equipamentos 

modernos.  Isso tornava a concorrência desleal para Roquette-Pinto, que não abria mão de 

seus princípios, como explica Ruy Castro (2005): 

 

Roquette cuidava de que ela continuasse educativa e se mantivesse à 

distância de qualquer contaminação política, comercial ou excessivamente 

popularesca... Roquette-Pinto não entrava nessa briga. Para ele, o rádio deveria 

continuar educativo - pelo menos, a sua rádio. 

 

Diante da situação – que só parecia oferecer duas saídas: morrer ou sucumbir às regras 

do mercado –, Roquette-Pinto encontrou uma terceira opção: doar a sua emissora ao Ministério 

da Educação e Saúde, considerando que somente um órgão governamental poderia prosseguir 

com sua missão. A oferta foi feita ao titular da pasta, Gustavo Capanema.   
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O Presidente Getúlio Vargas, que já demonstrava o interesse em possuir uma 

emissora estatal, ficou entusiasmado com o presente. Porém, Roquette-Pinto foi incisivo: a 

emissora não seria dada ao governo, mas ao Ministério, e a transferência da estação, com 

todos os bens, só seria realizada diante da assinatura de um termo de compromisso que 

garantiria a linha de programação, que, se fosse alterada, determinaria a volta da emissora 

para sua família. 

Esse dispositivo, que está em vigor até hoje, impediu que, mesmo na fase mais 

autoritária do Estado Novo, Vargas conseguisse pôr as mãos na emissora, apesar de 

algumas tentativas. Isso obrigou o governo a encampar uma estação privada, a Rádio 

Nacional, para atender a seus propósitos. 

  

Capanema respondeu que o presidente Getúlio Vargas aceitava e 

agradecia, mas sugeria que a reversão fosse feita através do Departamento de 

Propaganda e Difusão Cultural. Ao ler isso, um alarme tocou na cabeça de 

Roquette. Ele pareceu adivinhar que, em menos de um ano, o tal departamento 

se tornaria o infame Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) do Estado 

Novo... Sem hesitar, mandou outra carta a Capanema enfatizando que a 

reversão seria feita ao Ministério da Educação do Povo, não ao governo. 

(CASTRO, 2005) 

 

A transferência foi feita em 07 de setembro de 1936, em cerimônia com as presenças 

de Capanema e de seu chefe de gabinete, o poeta Carlos Drummond de Andrade. “Entrego 

esta rádio com a mesma emoção com que se casa uma filha", disse Roquette na época. 80 

                                                 
80  Discurso de transmissão. Cf. http://www.radiomec.com.br. 
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Naquela data, durante o discurso de posse do Ministro Gustavo Capanema, a Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro foi rebatizada como Rádio MEC, nome mantido até hoje.  

 

A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro encerra hoje as suas atividades de 

radiodifusão. O fato é aparentemente melancólico. Mas só aparentemente. Na 

verdade, a iniciativa admirável que há treze anos determinou a criação dessa 

associação não se perdeu, nem se esfacelou... A voz não se calou, e continuará 

agora com timbre mais forte e a mensagem mais imperativa que transmitir. 

Porque agora será a voz do Govêrno da República, dirigindo-se ao povo 

brasileiro, por intermédio do Ministério da Educação.81  

 

De acordo com o radialista Luiz Mendes, a nova emissora ajudou a administração 

Vargas a se comunicar com um público que rejeitava programações populares. “A Rádio 

MEC tinha pouca audiência. Com ela, o governo mantinha um canal com o público 

intelectual que torcia o nariz para os programas populares transmitidos pela líder 

Nacional.” (MENDES, 2005) 

Embora não tivesse grande audiência e mesmo diante das exigências e restrições 

ao uso político da estação determinadas pelo processo de doação, a Rádio MEC atendeu a 

uma das intenções do governo, que era difundir a cultura erudita entre a população e apoiar 

o projeto Canto Orfeônico, orquestrado pelo maestro Villa-Lobos, um dos intelectuais que 

fizeram parte do governo Vargas. Nena Martinez (2005) ressalta a importância da emissora 

à época para a classe alta: 

 

                                                 
81  Discurso de doação. In: Arquivo Capanema, CPDOC/FGV. Ggc 36.1200. 
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Embora não tivesse a audiência que tinha a Nacional, a Rádio MEC era 

muito conceituada  entre uma classe da população. Eu me lembro que muitos 

excelentes profissionais trabalharam nesta emissora. Ela teve a sua importância 

para um público mais elevado do que o da Nacional. 

 

Luiz de Carvalho nega que Vargas interferisse diretamente na Rádio MEC ou em 

qualquer outra emissora governamental, ao contrário do que o autor considera que é feito 

hoje com as estações públicas.  

 

O governo não se metia muito. Porque eram inteligentes [os 

governantes]. Porque se o governo se mete muito, fica uma rádio chata, como é 

hoje a MEC, que já não é a mesma de outrora...  A programação era o dia 

inteiro ópera. O governo foi sábio. O que tinha que falar, falava para o Brasil 

inteiro dentro da cadeia de rádio A Hora do Brasil. (CARVALHO, 2005)  

 

Essa visão é um contraponto à posição da pesquisadora Sônia Virgínia Moreira. 

Segundo ela, “grande parte dos projetos previstos sofreu a interferência direta de outro 

órgão governamental existente na época: o temido e poderoso Departamento de Imprensa e 

Propaganda – DIP” (MOREIRA, 1991, p. 18). Sob a influência do modelo implantado por 

Roquette na emissora, foi lançado, no ano seguinte, o Serviço de Radiodifusão Educativa.  

 

 

III.4 – RÁDIO ESCOLA  
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Três anos antes de doar a pioneira Rádio Sociedade ao Ministério da Educação e 

Saúde, Roquette-Pinto já vinha trabalhando em outro empreendimento radiofônico voltado 

para a educação. Amigo do então secretário de educação do Rio de Janeiro, Anísio 

Teixeira, Roquette convenceu-o a implantar uma rádio-escola mantida pela prefeitura 

carioca, acreditando que o exemplo seria seguido por outras prefeituras do país.  

 

Anísio topou, Roquette emprestou-lhe equipamento e funcionários da 
Rádio Sociedade e, com isso, a Rádio Escola Municipal, PRD-5, foi para o ar 
no ano seguinte. Em troca, Anísio pediu que ele fosse o seu primeiro diretor. 
Roquette aceitou. Talvez a nova estação do Largo da Carioca (rebatizada em 
1945 como Rádio Roquette-Pinto) pudesse escapar ao comercialismo que 
parecia engolir todas as outras, inclusive a sua.82  

 

A Rádio Escola Municipal83 manteve o lema de Roquette-Pinto: “o rádio é a escola 

de quem não tem escola”. Apesar de pertencer ao Rio de Janeiro, como a União tinha 

controle sobre as unidades da federação, a estação acabou sendo usada como ferramenta 

para implantação e desenvolvimento da política educacional do governo Vargas, revela 

Luiz de Carvalho (2005):  

 

Essa era a rádio educativa do regime. Era o braço da educação. Mas não 
ficava ligada ao Ministério da Educação, embora indiretamente fosse 
controlada por Vargas. Isto porque, como era uma emissora pertencente ao 
Distrito Federal e não à União, sua política era implantada pela Secretaria de 
Educação da União. Mas como os governantes dos estados e da Capital Federal 
eram nomeados por Vargas, a emissora acabava sendo controlada pelo governo 
dele indiretamente.84 

 

                                                 
82  In: http://www.radiomec.com.br.  
83  A emissora, depois rebatizada de Rádio Roquette-Pinto, foi transferida para o governo do Estado do 
Rio. Apesar de ser classificada como emissora educativa sem fins comerciais, entre 1998 e 2004, a estação 
teve uma programação caracterizada pela dedicação à música funk e pela ausência de programas voltados 
para a educação. Em 2005, uma nova direção assumiu a emissora, buscando uma programação destinada à 
música popular brasileira e ao jornalismo. Porém ainda não são difundidas atrações voltadas diretamente para 
a educação em sua programação.  
84  O tema voltou a ser tratado com o depoente, por telefone, durante a fase de redação deste trabalho.  
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A estação buscava, através de sua programação, atender às necessidades das 

políticas educacionais do governo. Entre os programas figuravam Antologia do Pensamento 

Brasileiro , com lições de civismo; Amazônia , com informações dadas pelo Coronel Pio 

Borges; Saúde e Música , que difundia a educação sanitária; além de uma programação 

musical voltada para letras que ressaltassem o caráter cívico e folclórico e o samba. No 

entanto, segundo Luiz Mendes, a participação de educadores no lugar de radialistas reduzia 

o dinamismo da emissora e fazia cair a audiência: 

 

Em geral eram programas educativos ou cívicos transmitidos pela 
estação. Mas nem sempre obtinham grande audiência ou eficácia. Isto porque a 
maioria da programação e produção dos programas não era feita por 
profissionais de rádio, mas por educadores, que nada entendiam do veículo, 
fazendo com que ficassem chatos e desinteressantes e conseqüentemente a 
audiência fosse muito baixa. (MENDES, 2005)  

 

Foi através da Rádio Escola Municipal que o governo fez as primeiras experiências 

com educação à distância, seguindo o modelo que Roquette-Pinto não conseguiu implantar 

em sua Rádio Sociedade. A estação enviava pelos Correios material impresso para que os 

alunos pudessem acompanhar com mais facilidade o produto educativo irradiado. Os alunos 

depois retribuíam, enviando à emissora os trabalhos. Eram promovidas também constantes 

visitas de estudantes à estação. “Um ano depois de entrar no ar, a emissora havia recebido 

10.800 trabalhos dos seus alunos.” (MOREIRA, 1991. p.18)  

  

 

III.5 – REDE RURAL 

 



 

 

11
7 

O governo precisava também falar à distante população rural, política e 

economicamente controlada pelos “coronéis” que formavam uma das bases de sustentação 

da política oligárquica. Para atender a essa necessidade, contemplou o Ministério da 

Agricultura com um serviço de Publicidade Agrícola.85. Tratava-se de um sistema de 

radiodifusão, que começou a funcionar em dezembro de 1935 e que foi sendo desenvolvido 

durante o período do Estado Novo. 

A programação era distribuída para ser veiculada por emissoras do interior, sendo 

produzida no Ministério da Agricultura como explica Luiz Mendes (2005):  

 

Eram chamados de programas do Ministério da Agricultura. Não tinha 
um dial86, mas eram várias atrações que formavam uma programação que era 
oferecida às emissoras do interior, como um serviço gratuito. Eram bem feitos e 
com temas e atrações ao gosto do público rural. No meio dessas atrações, o 
governo inseria as mensagens e a sua política para o campo, que no momento 
era estancar o deslocamento para as capitais. 

 

Já para Luiz de Carvalho, mais do que estancar o deslocamento do homem do 

campo para as cidades, o projeto tinha como objetivo interligar essa afastada população à 

rede de comunicação do governo.  

  

Vargas deu muito valor à programação voltada para a população rural, o 

trabalhador do campo.  Era interessante para o regime falar diretamente para o povo 

do campo, que estava longe do governo. Além disso, precisava criar mecanismo para 

impedir que viessem para os grandes centros, que não tinham empregos para todos. 

Além disso, se não os mantivesse no campo, quem iria garantir a mesa do brasileiro? 

Por isso, foi criada essa rede de retransmissão e produção gratuita de programas que 

                                                 
85  Cf. GARCIA, 1982, p.99. 
86  Dial é o espaço ocupado por uma emissora para sintonização, semelhante ao canal de televisão.  
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poderiam ser retransmitidos ou apresentados no horário que fosse mais conveniente 

por qualquer estação do interior. (CARVALHO, 2005)87 

 

Uma das primeiras atividades desse sistema radiofônico voltado para o meio agrícola 

foi produzir mensagens de cunho ideológico, educativo e político. Em entrevista à revista 

estatal Cultura Política, o responsável pelo serviço, o Engenheiro R. Fernandes e Silva, 

contou que os programas eram produzidos pelo Serviço de Publicidade Agrícola e irradiados 

por emissoras da capital para serem retransmitidos para estações do interior através do qual 

foram irradiadas várias campanhas, programas e mensagens governamentais. “Tendo 

divulgado centenas de comunicados e outros assuntos relacionados às atividades do 

Ministério por quatro estações. Sob orientação direta do Ministério da Agricultura, os 

programas eram transmitidos na Capital Federal por quatro estações: Clube do Brasil, Jornal 

do Brasil, Rádio Escola do Distrito Federal e Rádio Nacional.” (FERNANDES E SILVA, 

1945)  

Defendendo a importância do serviço, o engenheiro R. Fernandes e Silva 

reivindicava um tratamento igual ao dado ao programa produzido pelo DIP, Hora do 

Brasil, ou seja a obrigatoriedade da transmissão,  já que a veiculação pelas estações dos 

programas do Ministério da Agricultura era opcional. Segundo Luiz de Carvalho, o 

programa produzido pelo Ministério era gravado nos estúdios da Rádio Distrito Federal. 

      

Era liderado pela Rádio Roquete Pinto [na época, chamada Rádio Distrito 

Federal]. Os programas eram produzidos e veiculados dos estúdios desta rádio, 

                                                 
87  O tema voltou a ser tratado com o depoente, por telefone, durante a fase de redação deste trabalho.  
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para uma rede que começou com poucas emissoras, mas que foi aumentando e 

sendo repetidos por outras estações do interior do país. (CARVALHO, 2005)88 

 

O radialista Luiz de Carvalho esclarece que, embora esses programas chegassem a 

ser veiculados em estações de grandes centros, sua receptividade era maior nos pontos mais 

remotos, atendendo assim o seu propósito. 

 

Esses programas rurais praticamente passaram despercebidos aqui na 

Capital. Mas eram muito fortes na área rural. Eu lembro que alguns 

companheiros trabalharam nesse projeto. Na época, o governo pagava bem 

para que os programas fossem bem produzidos e não deixassem nada a dever 

aos que eram feitos para as grandes cidades. (CARVALHO, 2005)   

 

A radialista Dayse Lúcidi (2005) ressalta a importância desses programas feitos no Rio 

e que eram voltados para a população rural, lamentando a falta de registro dessas emissões: 

 

Aqui na capital, a população sequer tinha noção da existência desses 

programas, acho que por isso você encontrou dificuldades em encontrar 

registros sobre essa rede de distribuição de programas rurais. E com a 

transferência do ministério para Brasília, certamente esses registros se 

perderam.  Mas eu me lembro é que tinham companheiros que foram trabalhar 

nesse projeto, mas não me lembro mais de nomes. (LÚCIDI, 2005)  

      

                                                 
88  O tema voltou a ser tratado com o depoente, por telefone, durante a fase de redação deste trabalho. 
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O Serviço de Radiodifusão do Ministério ainda produziu uma versão rural do 

programa governamental do DIP. Tratava-se da Hora da Agricultura , que R. Fernandes e 

Silva lamentava não ser em rede nacional obrigatória. O radialista Luiz de Carvalho 

explicou que os programas eram feitos no Rio. 

 

Com isso, criou-se essa que não era obrigatória, como a Hora do Brasil, mas 

espontânea. Os programas falavam sobre o plantio para que o sujeito não saísse do 

campo e viesse para a cidade. Procuravam doutrinar as pessoas e a ensinar formas 

de sobreviverem no próprio campo. Isso foi muito importante para a política rural 

de Getúlio Vargas. Eu me lembro que nós tínhamos o Zalacchio Diniz, que foi um 

dos primeiros contratados para fazer a Hora do Brasil e que depois trabalhou nesse 

projeto da Rádio Rural. Ele nos contava a preocupação do regime com esse projeto 

e os bastidores. (CARVALHO, 2005)89 

  

 Além desses, havia ainda os programas Agricultor, Rural, A Terra e o 

Homem e Boletins Meteorológicos.90 

  

Com a queda de Getúlio Vargas, o Ministério da Agricultura continuou 
produzindo esses programas, mas que foram perdendo o investimento e a força. 
Tentou-se retomar com o retorno de Vargas ao poder, e após o seu suicídio 
[1954], novamente foi relegado a segundo plano. Jango bem que tentou, já que 
tinha aquelas propostas de reforma agrária, mas a conturbação de seu governo 
não permitiu que fosse levado adiante. (CARVALHO, 2005)  

 

 

III.6 – RÁDIO NACIONAL PRIVADA 

                                                 
89  O tema voltou a ser tratado com o depoente, por telefone, durante a fase de redação deste trabalho. 
90  Cf. FERNANDES E SILVA , 1945, p. 263.  
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A mais tradicional emissora de rádio do país surgiu na freqüência da antiga rádio 

Philips. A Rádio Nacional foi criada pelo grupo A Noite, que teve como proprietário, no 

final dos anos 20, o empresário Geraldo Rocha, opositor de Vargas desde o período 

eleitoral de 1930, quando apoiou Júlio Prestes contra a candidatura do governador do Rio 

Grande do Sul, na época o próprio Getúlio Vargas. 

A megalomania de construir o maior arranha-céu do país, com 22 andares, outros 

negócios mal sucedidos e a divergência com o governo levaram o empresário a buscar 

financiamento com grupos estrangeiros. 

 

A compra do terreno e a construção do edifício implicaram, no entanto, 
em complicadas operações de crédito envolvendo companhias estrangeiras 
aqui radicadas – até com prestações a serrem paga s em dólares e gravadas com 
hipotecas dos bens de A Noite. (SAROLDI & MOREIRA, 2005, p. 32) 

 

Entre os grupos procurados por Geraldo Rocha estava a Brazil Railway Company, 

proprietária da Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, que acabou 

incorporando essas empresas jornalísticas. A Brazil Railway Company pertencente ao 

polêmico empresário norte-americano Percival Farquhar, que direcionava seus tentáculos 

para diversas áreas da economia nacional, principalmente a serviços concessionários do 

governo. Além das ferrovias (entre elas a controvertida Madera-Mamoré, no meio da 

Floresta Amazônica), estavam na mira de Farquhar o transporte de bondes, os serviços de 

gás, luz, telefones e a exploração de minérios. 

 

Em 10 de setembro de 1931, Geraldo Rocha fez a entrega de 
imóveis, máquinas e instalações da empresa a seus credores. Sob 
nova orientação da Companhia São Paulo-Rio Grande, A Noite 
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resolveu enveredar pelos caminhos do rádio, constituindo, em 18 de 
maio de 1933, a Sociedade Civil Brasileira Rádio Nacional. 
(SAROLDI & MOREIRA, 2005, p. 32) 

 

Assim, o norte-americano Farquhar passou a controlar os jornais A Noite e A Manhã 

(SP) e as revistas Noite Ilustrada, Carioca e Vamos Ler. Diante disso, a empresa do norte-

americano acabou se entusiasmando pelo ramo das comunicações comprando o sinal da 

antiga Rádio Philips. Vale destacar que um grupo estrangeiro, que vinha enfrentando 

pressões de uma campanha nacionalista no Brasil, batizou justamente de Sociedade Civil 

Brasileira Rádio Nacional a sua estação de rádio.  

Antes mesmo do primeiro sinal com o nome Nacional, a estação já demonstrava 

estar disposta a ocupar um lugar no topo do setor. Instalou-se geograficamente nessa 

posição. Os estúdios foram implantados no 19º andar do prédio número 07 da Praça Mauá, 

no Rio de Janeiro, no arranha -céu de 22 andares (o mais alto do país) que estava sendo 

erguido pelo grupo A Noite91. 

A Rádio Nacional foi inaugurada dentro de um novo modelo organizacional que 

começava a ser implantado: o dos conglomerados jornalísticos, com donos de jornais 

adquirindo emissoras como forma de aumentar a sua atuação no ramo de comunicação e 

continuar recebendo em suas contas a publicidade que começava a migrar da mídia 

impressa para o rádio. 

Na cerimônia de inauguração da Rádio Nacional, em 12 de setembro de 1936, entre 

as autoridades governamentais estava Lourival Fontes, como representante do governo do 

                                                 
91  O primeiro veículo do grupo A Noite foi o jornal de mesmo nome, que foi fundado por Irineu 
Marinho, em 1911. Marinho se desligou da corporação em 1923 e, pouco antes de morrer, criou o Jornal O 
Globo , que, administrado por seu filho Roberto Marinho, tornou-se o maior complexo de comunicação do 
país e um dos maiores do mundo, as Organizações Globo. 
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Distrito Federal92. Fontes é a pessoa que estaria à frente da máquina de propaganda estatal 

quando a União encampou a Nacional, em 1940. Uma evidência da influência de Fontes na 

incorporação da Rádio Nacional ao Patrimônio da União foi a entrevista fornecida meses 

antes da inauguração da estação, em que defendia a necessidade de o governo possuir uma 

rádio popular. As declarações foram feitas ainda como diretor do DPDC ao repórter Jayme 

Távora para a revista Voz do Rádio , edição de 20 de Fevereiro de 1936. 

 

De todos os países de grande extensão territorial, o Brasil é o único que 
não tem uma estação de rádio 'oficial'. Todos os demais têm estações que 
cobrem todo o seu território... Essas estações atuam como elemento de unidade 
nacional. Uma estação de grande potência torna o receptor barato e, portanto, o 
generaliza... O rádio chega onde não chegam a escola e a imprensa, isto é, aos 
pontos mais longínqüos do país, até à compreensão dos analfabetos... 
(FONTES apud TÁVORA, 1936) 

 

As empresas do grupo Brazil Railway Company foram incorporadas pelo decreto nº 

2.073, de 08 de março de 1940, sob alegação da importância estratégica para a Nação. 

Segundo Jambeiro (2003, p. 109), “(...) eram consideradas relevantes para a utilidade 

pública e para o interesse do país”. 

 

Na verdade, a Brasil Railway era um dos tentáculos da onipresença no Brasil 
do capitalista norte -americano Percival Farquhar, responsável por 
empreendimentos tão diversos quanto a construção da estrada de ferro Madeira-
Mamoré, as concessões de gás, luz e telefones do Rio de Janeiro, ou a exploração 
do minério de ferro de Itabira. (SAROLDI & MOREIRA, 2005, p. 32). 

 

 

                                                 
92  Cf. HAUSSEN, 2001. 
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Entre as novas aquisições incorporadas ao patrimônio da União, estava todo o 

Grupo A Noite, inclusive a Rádio Nacional, entregue à administração de Gilberto de 

Andrade 93, e os Jornais da capital A Noite e o paulista A Manhã, cuja gestão foi entregue ao 

escritor Cassiano Ricardo94. Porém os periódicos foram totalmente alterados. 

Transformaram-se em extensão do Diário Oficial da União. Com isso, foram minguando e 

sendo abandonados pelos leitores. “Com a encampação, surgiram os jornais governistas ‘A 

Manhã’ no Rio de Janeiro e ‘A Noite’ em Sã o Paulo, dirigidos pelos interventores Cassiano 

Ricardo e Menotti Del Picchia.” (PAULO, 1994, p. 143.) 

Na ocasião, especulou-se que a encampação tenha ocorrido pelo fato de o Grupo A 

Noite pertencer a um conglomerado estrangeiro, o que ia contra a política nacionalista do 

governo Vargas, e também devido às divergências entre Farquhar e o presidente da 

República. No entanto, a justificativa oficial para que as empresas fossem encampadas 

eram dívidas que o Grupo possuía com o governo. O radialista Luiz de Carvalho acredita 

que também havia intenções políticas por trás da medida e interesse na Rádio Nacional.  

 

Tinha a questão política também. A Noite era um grupo semi-
independente. Porém, era muito mais oportunismo obter a estação que já 
despontava para a lide rança. Além disso, a empresa A Noite devia muito a 
União. Estava cheia de empréstimos principalmente com o Banco do Brasil. 
(CARVALHO, 2005) 

 

A incorporação da estação “caiu como uma luva” para o governo, pois a emissora já 

despontava entre as preferidas pelo público e tinha um nome que se adequava à política 

                                                 
93  Gilberto Andrade era promotor do Tribunal de Segurança, ex-diretor das revistas Sintonia e A Voz 
do Rádio, além de organizador da censura teatral. 
94  Cf. PAULO, 1994, p. 143. 
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nacionalista de Getúlio Vargas. Porém, a notícia foi um baque entre os radialistas na época, 

criando um clima de expectativa e insegurança. “A notícia da intervenção governamental 

gerou um princípio de pânico entre os funcionários da empresa A Noite, apanhados de 

surpresa”. (SAROLDI & MOREIRAA, 2005, p. 54). 

 

Luiz Mendes nega que a encampação da Nacional tenha provocado um temor no 

mercado de que outras estações pudessem ser incorporadas. Segundo ele, a preocupação 

maior era sobre como concorrer com esta emissora, que já estava entre as preferidas e que 

passaria a contar com a máquina pública a seu favor.  

 

Na época, os profissionais de outras estações não ficaram com medo de 
que o governo encampasse as outras estações. Acho que a preocupação dos 
radialistas das outras emissoras era com os investimentos feitos pelo governo 
na Nacional e a dificuldade em concorrer com ela. (MENDES, 2005) 

 
    

Nem mesmo os profissionais que tinham uma posição política diferente da do 

governo sofreram perseguição na Rádio Nacional encampada. Não encontramos 

informações sobre demissões em virtude da administração estatal. De acordo com o 

radialista Luiz Mendes, logo em seguida, o quadro de funcionários aumentou, com a 

entrada, inclusive, de profissionais de posturas políticas divergentes. 

 

Havia até comunistas. Era uma célula comunista [a emissora].  A Rádio 
Nacional desde aquela época já era cheia de comunistas. Muitos já trabalhavam 
lá e outros foram contratados depois. E olha que era a rádio do governo. E 
Getúlio sabia disso. A perseguição só veio com a ditadura militar, com aquela 
lista de demissões. (MENDES, 2005) 
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A radialista Dayse Lucidi também isenta o governo Vargas de ter promovido 

qualquer tipo de “caça às bruxas” aos opositores nos quadros da rádio. 

 

Não me lembro de, na história da Nacional, ter sido relatada a 
perseguição ou demissão de alguém por questões políticas. Muito pelo 
contrário. A ditadura militar é que não os tolerou. Getúlio soube conviver com 
eles e ainda os colocar para trabalhar para ele. (LÚCIDI, 2005)  

 

 

III.7 – RÁDIO NACIONAL: O CRESCIMENTO SOB DOMÍNIO ESTATAL 

 

Ao contrário dos jornais, a Rádio Nacional ficou ainda mais forte quando passou 

para as mãos do governo, pois acabou blindada de uma interferência mais agressiva do 

formato “chapa branca” dado aos irmãos impressos do extinto grupo A Noite. A 

interferência governamental foi bem mais diluída e disfarçada na Nacional do que nos 

jornais, o que garantiu apenas a ela a sobrevivência. 

 

Além da Rádio Nacional, até hoje nas mãos governamentais, o jornal A Noite 
consegue sobreviver até 1962, alterando aparência e linha editorial, tornando-se uma 
espécie de “diário oficial” do governo Vargas, ao contrário da Rádio Nacional, onde 
a propaganda governamental era mais diluída. (BAHIA, 1990, p. 79) 

   

O radialista Luiz Mendes acredita que foi uma estratégia do governo deixar a Rádio 

Nacional mais livre do que os demais veículos de comunicação governamentais. 

 

Quando tomou a Nacional, foi estratégia. A Rádio Nacional teve um 
apoio do governo muito inteligente. Porque ele não botou chapa branca. Você 
não sentia a Nacional como uma estação de propaganda governamental. A 
maior prova disso foi a resposta popular que teve, enquanto que os jornais e as 
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revistas, que assumiram abertamente a propaganda e ideologia do governo, 
foram morrendo à mingua, sem leitores. (MENDES, 2005) 

 

Uma das funcionárias mais antigas da Rádio Nacional, Dayse Lúcidi ressalta que o 

uso da rádio por parte do governo era feito, como definiu, de “forma racional”, isto é, de 

maneira sutil, sem que as pessoas percebessem que era um instrumento do poder.  

 

A Rádio que eu falo é a rádio oficial, né? A rádio do governo. Ele 
[Getúlio Vargas] jamais deu uma ordem, jamais se intrometeu, jamais quis um 
horário para ele, jamais interrompeu uma programação para ele entrar, fazendo 
campanha dele. Ele foi muito esperto! (LÚCIDI, 2005) 

 

No pacote do grupo A Noite, o interesse do governo era evidente pela rádio. As 

autoridades não pouparam esforços para transformá-la em líder imbatível de audiência. 

Com a aquisição da Rádio Nacional, o governo passou a ter a seu serviço um veículo de 

grande penetração popular no país, fortalecendo ainda mais o elo com a população. Para a 

socióloga Miriam Goldfeder, o investimento de Vargas na Nacional buscava fortalecê-la 

para poder usá-la como uma forma de controle social.   

 

Seu significado era político-ideológico mais amplo, a partir da função 

ocupada por ela no conjunto de práticas sociais do período... Essa emissora 

deveria atuar como um mecanismo de controle social, destinado a manter as 

expectativas sociais dentro dos limites compatíveis com o sistema como um 

todo. (GOLDFEDER, 1981, p.40) 

 

Todo o faturamento comercial era reinvestido na própria emissora. É que apesar de 

transformá-la numa empresa estatal, com verbas e benefícios da máquina do Estado Novo, a 
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emissora manteve a atuação na esfera comercial, com direito a continuar vendendo anúncios, 

somando assim fontes de captação na receita da empresa, como descreve Luiz Mendes (2005).  

 

A Nacional, ao contrário das privadas, não precisava sobreviver de sua 
receita. Vivia de verba pública. Com isso, tudo o que faturava – e olha que era 
a que mais faturava – era investido nela própria, já que o governo não fazia 
retirada do lucro. 95   

 

 Essa liberdade dada à Rádio Nacional logo incomodou a setores mais 

conservadores do governo, que defendiam que ela deveria assumir o papel de “voz do 

Brasil”, assim como tinha acontecido com os jornais encampados. Esse fato pode ser 

observado na carta enviada pelo radialista da Rádio Escola do Distrito federal Genoíno 

Amado ao presidente Getúlio Vargas em 02 de Setembro de 1942. 

 

(...) Saliento o contraste entre a Rádio Nacional e o Jornal A Noite e A 
Manhã que pertencem à mesma empresa. Os jornais servem ao governo e a 
emissora não o faz... O aproveitamento de uma aparelhagem de propriedade da 
União e até agora sem emprego útil. 96   

 

Para Dayse Lúcidi o respeito do presidente pelo veículo foi um dos principais 

aliados para o apoio que recebeu de radialistas e do retorno que o veículo deu as ações 

políticas dele. 

 

Eu acho que ele era uma pessoa que respeitava o rádio, respeitava as 
pessoas [profissionais de rádio]. Ele dava autonomia ao diretor, que mandava. 
Não é como hoje, que mandam lá de Brasília. Ele dava autonomia ao diretor, 
que contratava, descontratava, mandava embora. (LÚCIDI, 2005)  

    

                                                 
95  O tema que voltou abordado pelo depoente, por telefone, durante a fase de redação deste trabalho. 
96  In: Arquivo Gustavo Capanema, CPDOC-FGV. Gcg 34.09.22 
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Além disso, outro aspecto considerado fundamental para o sucesso da Rádio 

Nacional foi o empenho e a dedicação da administração profissional de Gilberto Andrade, 

que, embora mantido pelo governo, buscava seguir uma linha profissional e mercadológica, 

guiado por sua capacidade de inovação.  

Antes de efetuar qualquer mudança na programação, criou-se uma seção de 

estatística, para que todas as alterações fossem fundamentadas no desejo popular. Como 

todas as emissoras seguiam os rumos da Nacional, elas também sentiram a necessidade de 

seguir as indicações das pesquisas, mas não tinham estrutura para montar um departamento 

próprio para isso. Essa realidade possibilitou o surgimento no país da primeira empresa de 

pesquisa, para atender as demais estações radiofônicas e o mercado publicitário, como 

revela Gisela Swetlana Ortriwano. Em 1942 é criado o Instituto Brasileiro de Opinião 

Pública, o Ibope, refletindo uma corrida das estações em torno da conquista da maior 

quantidade de ouvintes:  

 

 Na ânsia de angariar ouvintes, inclusive os numerosíssimos analfabetos, 
a programação de certas emissoras vai se popularizando, a exemplo da Rádio 
Nacional. Boa parte dessas programações então, mais do que ao popular, 
descem ao popularesco e ao baixo nível... [Esse foi] o clima propício para que 
o Ibope inicie suas atividades. (ORTRIWANO, 1985, pp. 19, 20) 

 

Outra característica da administração de Andrade foi evitar que a grande vitrine 

Nacional se transformasse num cabide de emprego. Ao mesmo tempo em que Vargas 

implantava o DASP, para contratação de funcionários públicos a partir de concurso, 

Andrade criou junto aos profissionais experientes da rádio testes e critérios para as novas 

contratações, modelo que também acabou sendo adotado pelas concorrentes. Sendo assim, 

qualquer candidato deveria passar pela avaliação prática, que passou a ser conhecida pelo 
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rigor aplicado. Alguns nomes que depois viraram grandes astros foram reprovados nesses 

exames, entre eles o cantor Nelson Gonçalves. “Fui na Nacional fazer o teste com Celso 

Guimarães e não passei” 97, relata o artista.   

Essa estratégia foi usada como forma de eliminar as indicações que chegaram à 

emissora, muitas de altas patentes do governo. “Por esse sistema passaram futuros 

profissionais como o locutor Afrânio Rodrigues, o cantor Ruy Reis e o radioator Mário 

Brassini... Os testes traziam parecer as assinaturas dos julgadores” (SAROLDI & 

MOREIRA, 2005, p. 57).     

No mesmo ano em que foi encampada, uma série de medidas foram tomadas para 

adequar a Rádio Nacional à política de construção da nacionalidade brasileira. A emissora 

contratou o mais famoso radialista da época, Almirante, que passou a comandar programas 

musicais de conteúdo popular, seguindo a linha governamental de construção de uma 

cultura e uma identidade nacionais. Entre a constelação dos maiores cantores da época e 

que atuavam na Nacional estavam os mais famosos cantores da época. 

Para alavancar a audiência e de certa forma substituir a “participação” do povo nas 

decisões políticas, o governo incentivava a realização de uma série de eleições entre os 

radiouvintes: Rainha do Rádio, Rei do Rádio, Melhor Ator, Melhor Atriz... Todos esses 

concursos movimentavam eletricamente a Nação. Segundo Mônica Velloso, a estratégia 

elevava a audiência dos programas. 

 
Para dar maior atrativo aos programas, o governo instituiu concursos 

musicais, através dos quais a opinião pública elegia os seus compositores 
favoritos. Desses concursos participavam os grandes astros da época: Francisco 
Alves, Carmem Miranda, Heitor dos Prazeres e Donga. (VELLOSO, 1987, p. 22)  

 

                                                 
97  Depoimento do cantor Nelson Gonçalves ao documentário O Rádio no Brasil. 
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O grau de oficialidade desses concursos apresentados pela Nacional era constatado 

através das apurações. Apesar de veiculado pela e stação, era o Departamento de Imprensa e 

Propaganda quem fazia a apuração e os resultados eram transmitidos dentro da Hora do 

Brasil. Assim, foi formada uma rede de aparelhos governamentais que alavancava ao 

mesmo tempo a audiência da Hora do Brasil e da Rádio Nacional, que tinha o seu concurso 

divulgado por todas as concorrentes durante o horário obrigatório do governo. 

Outra medida foi criação da Orquestra Brasileira, com o maestro Radamés Gnattali, 

que, seguindo o modelo nacionalista, formou um repertório baseado em músicas nacionais 

e adicionou instrumentos brasileiros como o cavaquinho e o violão, além de percussão. A 

intenção era oferecer à música brasileira o mesmo tratamento dado às composições 

internacionais. 

 

 

 

 

III.8 – A IMBATÍVEL RÁDIO NACIONAL  

 

No esforço para popularizar ainda mais a emissora, foram incorporados à 

programação uma linguagem própria para o jornalismo no rádio; o radiojornalismo, através 

do Repórter Esso;  a implementação das irradiações com espectadores em estúdio, que 

passaram a ser chamados de Programas de Auditórios; e a criação da  radionovela, que foi a 

versão popular dos radioteatros, que existiam desde os primeiros anos do rádio no país. 

A primeira radionovela brasileira foi apresentada pela Rádio Nacional. Em Busca da 

Felicidade estreou em 1941 e ficou três anos no ar. O original cubano de Leandro Blanco, 
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adaptado por Gilberto Martins, tonrou-se rapidamente um fenômeno nacional, como definiu 

um dos pioneiros do rádio, Saint Clair Lopes: “Foi durante dois anos consecutivos um big 

hit neste país... Era a família que se reunia ansiosamente à volta do rádio para ouvir as 

nossas representações”98.   

Participante do elenco da primeira novela, a radialista Nena Martinez lembra que, 

apesar de adaptado de um texto estrangeiro, o enredo tinha muita afinidade com os temas 

brasileiros e respeitava os costumes e códigos morais da época, fatores que para ela, 

garantiram o sucesso imediato.  “Em Busca da felicidade. Não havia lar que não ouvisse... 

Era tudo muito limpo, um linguajar muito limpo”, conta ela (MARTINEZ, 2005).  

Atuando como atriz desde criança, Dayse Lúcidi também participou do elenco 

da primeira novela. A radialista atribui à resposta imediata do público o sucesso de  

Em Busca da Felicidade. Ela também ressalta a qualidade do elenco: “Eu fiz um 

capítulo. Estava chegando à Nacional. Eu era criança e me chamaram para fazer este 

capítulo. Era um casting espetacular... o Rodolfo Mayer, a Virgínia dos Santos... Era 

uma gente... (LÚCIDI, 2005)  

O sucesso da radionovela provocou a multiplicação do gênero não só dentro da 

grade de programação da Rádio Nacional como também nas concorrentes, que também 

começaram a criar os seus departamentos de radionovelas, explica Nena Martinez (2005): 

“As novelas iniciadas pela Nacional logo se multilicaram pela programação da emissora e 

foram copiadas pelas concorrentes”. 

Para o radialista Luiz de Carvalho, as radionovelas mudaram a rotina dos lares 

brasileiros, pois o gênero foi rapidamente eleito como preferido pelas mulheres.  

 
                                                 
98  Depoimento ao Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro em 05 set 1978. 
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As novelas da Nacional, assim como os outros programas da casa, eram 
imbatíveis. Mas foi uma coqueluche. A mulherada toda parava os serviços de 
casa para ouvir as histórias, que rapidamente ocuparam quase que todos os 
horários. (CARVALHO, 2005) 

 

Outro que atuou na primeira nove la, o locutor Aurélio de Andrade chama a atenção 

para a transformação do gênero em um dos maiores fenômenos radiofônicos do país: 

 

Eu trabalhava como locutor desta novela ao lado da locutora Lúcia 
Helena. Para se ter uma idéia do número de atores que nós tínhamos na Rádio 
Nacional naquela ocasião, eu cito 60 atores trabalhando em vários radioteatros 
da Nacional, 41 atrizes e cinco infanto-juvenis. Eram meninos com menos de 18 
anos que trabalhavam com vozes infantis nas inúmeras novelas e radioteatros 
que nós tivemos e chegamos a transmitir 11 programas diários de novelas 
durante o corpo de programação da Nacional. Desde a manhã até a noite, o 
ouvinte tinha novelas intercaladas com noticiários e programas musicais.99 

 

Três anos depois de inaugurar o gênero, a Rádio Nacional transmitia diariamente 14 

novelas, entre elas o mega sucesso O direiro de nascer. Dayse Lúcidi, que participou de 

centenas de montagens desse tipo de produção até o final da década de 70, não se lembra de 

intromissões por parte do governo no gênero, nem com pressões para que fossem abordados 

temas de interesse da máquina propaganda pública, nem com vetos a determinados assuntos.  

 

Nas fases mais fechadas, como todos os programas, os textos tinham que 
ser submetidos antes à censura. Mas os censores ficavam dentro das próprias 
estações. Além disso, os temas eram muito família. Mas não acredito que tenha 
sido uma imposição do governo Vargas, mas sim uma conduta tomada pelos 
próprios radialistas que trabalhavam na época. A Nacional era um exemplo, uma 
escola, portanto, deveria ter uma conduta exemplar. (LÚCIDI, 2005)100 

 

Apesar de teorias de que as radionovelas eram usadas para o controle da sociedade 

através da ficção com uso de enredos, exemplos e modismos que tendiam a ser repetidos 

                                                 
99  Depoimento ao programa Rádio no Brasil  
100  Assunto novamente tratado com a depoente, por telefone, a pedido da própria entrevistada.  
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pela população, a radialista Nena Martinez contesta que o gênero tenha sido introduzido na 

Rádio Nacional como uma estratégia governamental para atingir esse objetivo. 

 

Não percebíamos na época uma preocupação nesse sentido. O Governo 
não mandou: ‘vamos fazer uma radionovela para isso. Mesmo porque isso só 
surtiria efeito se tivesse grande audiência. E como o governo saberia que iria ser 
esse sucesso antes de lançá-las. (MARTINEZ, 2005)  

 

O radialista Luiz de Carvalho também não acredita que as radionovelas tenham sido 

lançadas na Rádio Nacional como uma estratégia de controle social. Como profissional 

atuante na época, disse nunca ter presenciado ou ouvido qualquer determinação 

governamental dada às rádios neste sentido.  

 

Se foi usada como manipulação, eu não sei. Mas, se existia algo nesse 
sentido, era muito na cúpula e nós radialistas sequer sabíamos ou percebíamos. 
Pode ser que, com o tempo, o sucesso do gênero, tivessem temas encomendados 
para atender algum interesse do governo, mas eu mesmo nunca percebi ou ouvi 
isso no período de Getúlio, diferentemente do que aconteceu mais tarde com os 
militares. (CARVALHO, 2005)  

 

Dois anos depois de passar para as mãos do governo, em 1942, já consolidada como 

líder absoluta em audiência, a Rádio Nacional inaugurou uma série de melhorias físicas em 

suas instalações. Como já tinha se tornado um costume na época, a solenidade de 

inauguração das obras foi programada como parte das comemorações do aniversário do 

presidente Getúlio Vargas (19 de abril).  

Segundo a pesquisadora Mônica Velloso, estiveram presentes à cerimônia o diretor 

do DIP, Lourival Fontes, e o Ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema. O diretor 

da Rádio, Gilberto de Andrade, ressaltou em seu discurso o compromisso da emissora com 
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a cultura nacional, em “transformar a Rádio em veículo de difusão cultural-artística e de 

brasilidade” (ANDRADE apud REIS apud VELLOSO, 1987, p. 22). 

Esta reforma foi responsável por impulsionar os programas de auditório na Rádio 

Nacional. A ampliação do auditório, que passou a ter 600 lugares, transformou esse espaço, 

localizado no topo do maior arranha-céu do país, num dos cartões postais do Rio de 

Janeiro. Embora não tenham surgido na Nacional, os programas de auditório rapidamente 

se tornaram um dos gêneros mais populares dentro da grade de programação da emissora. 

Entre os principais programas do tipo estavam os comandados por César de Alencar101, 

César Ladeira e Paulo Gracindo. 

Alencar resume o sucesso de seu programa. 

 

O Programa César de Alencar, da Rádio Nacional, foi possivelmente o 
primeiro programa de auditório no Brasil, organizado com princípio, meio e fim. 
Ele ficou no ar exatamente 20 anos, seguidos, ininterruptos, sem nenhum 
programa falho, sempre ao vivo, sendo que o apresentador, que era eu, nunca 
falhei, nunca fiquei doente, nunca cheguei atrasado, nunca deixei de fazer o 
programa. Outro recorde... Ele era dividido em quadros de 25 minutos, cada um 
com uma idéia diferente, um artista diferente, patrocinadores diferentes. Entre 
cada 25 minutos, havia cinco minutos, em que a gente fazia interprogramas. 
Tudo isso foi bolado em função já de uma pré-disposição comercial... Todos os 
artistas internacionais que por aqui passaram também participaram do Programa 
César de Alencar. As moças se vestiam, faziam vestidinhos novos para irem aos 
programas de auditório, os artistas se preparavam para aquilo, se produziam para 
participar do os programas.102  

 

                                                 
101  César de Alencar foi acusado de ter denunciado funcionários apontados como inimigos do novo 
regime ou de tendências comunistas durante a ditadura militar, o que desencadeou numa série de demissões, 
num total de 36. Os  que acusavam Alencar de ter fornecido a lista alegam ambições ao cargo de diretor da 
Rádio , o que nunca aconteceu. Logo em seguida, ele perdeu o programa de auditório, voltando a apresentar 
programas como locutor anos depois, mas sem o sucesso do passado, permanecendo na mesma função até a 
sua morte, na década de 90, numa das fases mais críticas da decadência da Rádio Nacional.  
102  Depoimento de César de Alencar ao documentário Rádio no Brasil. 



 

 

13
6 

Concorrente dentro da própria estação, o programa de Paulo Gracindo disputava 

em popularidade com o de Alencar. Gracindo compara a uma maratona semanal a 

realização da atração.     

 
O Programa Paulo Gracindo, eu fazia de nove horas da manhã às quatro 

da tarde, um programa batido, sozinho, só com um locutor comercial. Mas foi 
um grande sucesso. Curioso, né? Nós abrigávamos ali a verdadeira história do 
rádio. Só depois é que nós saberíamos, os cantores que se revelavam, como a 
Ângela Maria, que era uma mocinha que vinha de subúrbio, com uma saiazinha 
pobre, um dente cariado aqui... Depois já rica, com um bi automóvel, e chegava 
no programa no carro dela dirigido por um chauffeur muito especial, que 
entregava ela na Rádio Nacional, subia com ela e cantava na Parada de Sucesso, 
e se chama hoje Agnaldo Timóteo, que, às vezes, cantava substituindo o 
Cauby.103 

 

Para garantir a audiência desses programas, a maioria contava com músicos e 

cantores exclusivos. Os principais destaques não eram liberados nem para participar de 

outros programas da própria Nacional.  Entre eles, Ângela Maria, Carlos Galhardo, Cauby 

Peixoto, além de Marlene, Emilinha Borba – estas duas, inclusive, protagonizaram um 

momento inédito da história das comunicações no país: a guerra entre fãs clubes104. Cada 

uma era a estrela de um dos programas líderes de auditório, como revela Emilinha Borba, 

imitando o arrastar dos erres no sotaque de César de Alencar: “Eu era estrela do Programa 

César de Alencar... ‘Com vocês, a minha, a sua, a nossa favorita, Emilinha 

Borrrrrrrrba!’”. 105  

O público, que dormia na fila, vinha de vários pontos do país para tentar ver seus 

artistas prediletos. Em depoimento ao documentário Rádio no Brasil, Emilinha atribui a 

disputa do público por um espaço nos programas de auditório à curiosidade de verem 

                                                 
103  Depoimento de Paulo Gracindo ao documentário Rádio no Brasil. 
104  Esse processo da guerra entre os fãs de Marlene e os de Emilinha começou somente na década de 
50. 
105  Depoimento de Emilinha Borba ao documentário Rádio no Brasil. 
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atuando as vozes que acompanhavam pelas ondas do rádio:  “Vinham ver aqueles que eles 

ouviam de casa e queriam ver pessoalmente”.  

Já para a cantora Marlene, os programas de auditório se tornaram um sucesso 

porque eles eram a única oportunidade da população de baixo poder aquisitivo ter acesso 

aos espetáculos de qualidade que eram apresentados em cassinos e luxuosas casas noturnas 

do Rio. “Eu gostava muito daquele calor intenso e fervoroso daquele público que não podia 

freqüentar as grandes casas noturnas”106 , acrescenta.    

Além das atrações que reuniam os maiores nomes da música, havia ainda os 

programas de auditório destinados aos desconhecidos: os de calouros. O mais famoso 

programa de calouros, Papel Carbono , de Renato Murce, foi palco de pessoas que se 

tornaram grandes astros, como  Jamelão, Luís Gonzaga, Dóris Monteiro e Baden Powell. 

Após a encampação a estrutura da Nacional cresceu de forma gigantesca, como 

revela a pesquisadora Gisela Ortriwano (1985, p. 18): 

 

A gigantesca organização valia -se de dez maestros, 124 músicos, 
33 locutores, 55 radioatores, 39 radioatrizes, 52 cantores, 44 cantoras, 
18 produtores, 13 repórteres, 24 redatores, quatro secretários de 
redação e aproximadamente 240 funcionários administrativos. Contava 
com seis estúdios, um auditório para 500 lugares, conseguindo cobrir 
todo o  território até o exterior com seu sinal que chegava a atingir a 
América do Norte, a Europa e a África.  

 
 

 

III.9 – RÁDIO MAUÁ: A EMISSORA DO TRABALHADOR 

 

                                                 
106  Depoimento da cantora Marlene no documentário Rádio no Brasil. 
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Assim como a Rádio Nacional, que quando foi incorporada ao Patrimônio da União 

pertencia ao polêmico norte-americano Percival Farquhar, a Rádio Mauá, criada em 07 de 

setembro de 1944, também foi encampada pelo Estado Novo, entrando no dial no lugar da 

Ipanema. A encampação ocorreu porque a emissora era investigada por ser usada como 

porta voz do regime alemão no Brasil.107. 

Documentos inéditos descobertos no Arquivo Federal da Alemanha e estudados 

pelo pesquisador da UFRJ Francisco Carlos Teixeira mostram que o Terceiro Reich montou 

uma rede de radiodifusão na América do Sul da qual fazia parte a então Rádio Ipanema do 

Rio de Janeiro. A estação passou a ser controlada pela Alemanha em agosto de 1941108. O 

anúncio do controle foi confirmado em um telegrama encontrado pelo  pesquisador no 

arquivo do governo alemão. A correspondência foi enviada em 14 de janeiro de 1942 por 

um agente de nome não revelado.  

 

A emissão da Rádio Ipanema, no Rio, está sob controle desde agosto 
último. A Ipanema é a única rádio no Brasil da qual temos completo controle. 
Estamos com absoluta segurança que, mesmo após o rompimento de relações 
diplomáticas, conseguiremos usá-la.109 

O governo brasileiro teve conhecimento da operação, conforme afirma a reportagem 

publicada no Jornal O Globo em 21 de janeiro de 2001, que também aponta a abertura de 

uma investigação, na época, pela Delegacia Especial de Segurança Política e Social 

(DESPS). O processo, segundo a reportagem, foi arquivado em 1943. No inquérito, os 

novos proprietários da estação, o engenheiro Paulo Eugênio Figueira da Melo e o médico 

                                                 
107  O dado foi coletado nas entrevistas realizadas para esta pesquisa. A informação foi confirmada e 
detalhada em contatos telefônicos posteriores. 
108  ANDERSON, 2001.  
109  Telegrama encontrado pelo pesquisador Francisco Carlos Teixeira no Arquivo Alemão. ANDERSON , 
2001.  
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Thiers de Andrade Ribeiro, chegaram a admitir que os 950 mil cruzeiros usados na 

transação eram provenientes da embaixada alemã.   

A investigação da Delegacia Especial de Segurança Política e Social chegou a 

constatar que a idéia da compra foi do adido comercial da embaixada, Hans Hennig Von 

Cossel. Em 1941, Cossel deu a Wilhelm Koenig a tarefa de realizar a operação. Koenig era 

diretor da Estradas de Ferro Alemãs, oficialmente um órgão de turismo. Segundo os 

telegramas dos agentes alemães encontrados em Berlim, tratava-se, na verdade, de um 

centro de espionagem.  

Em seus depoimentos, os proprietários de “fachada” confirmaram que foram 

procurados por Koenig, que lhes fez a proposta de compra da estação de rádio. Segundo 

Thiers de Andrade Ribeiro, o adido comercial disse que “a embaixada alemã pretendia 

adquirir uma estação de rádio no Rio de Janeiro, mas não poderia aparecer como 

proprietária” (RIBEIRO apud ANDERSON, 2001). 

Trabalhando na Rádio Ipanema desde 1938, quando estreou como radioatriz, a 

radialista Nena Martinez, em depoimento para este trabalho (anterior à coleta desta 

informação), revelou que não se lembrava a quem pertencia a estação. Contou que, na 

época, apresentava um programa feminino e que nunca tinha recebido nenhum tipo de 

orientação de conduta política por parte da direção da emissora. 

 

Nunca tive nenhuma orientação para seguir uma linha favorável a essa ou 
àquela questão política. Atuei lá como atriz e depois com o programa feminino. 
Não entrava nem na questão da liberação feminina. Era um programa para a 
dona de casa mesmo, com receitas, dicas, moda. Um programa bem feminino 
mesmo, onde política não tinha vez. Não me lembro de ter intromissão da 
emissora apontando para esse ou aquele caminho. (MARTINEZ, 2005) 
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O objetivo da compra da emissora, disse Ribeiro, era contrabalançar a propaganda 

aliada. O médico afirmou que, até março de 1942, a rádio só usava  notícias de agências 

alemãs. Nena Martinez, no entanto, afirma que não ficava explícito no texto das notícias 

que elas vinham de agências alemãs. 

 

Meu programa, na época, feminino, não trabalhava com notícias. Portanto 
não sei de onde elas vinham, já que as notícias que entravam eram diretas, lidas 
do departamento de jornalismo. Só que a rádio era pequena, então todos se 
conheciam. E não me lembro de ter ouvido que as notícias eram somente de 
agências alemãs. Se eram, não dava para perceber no ar. (MARTINEZ, 2005)  

 

A Rádio Ipanema funcionava no antigo prédio do Cassino Atlântico, em 

Copacabana, que mais tarde seria ocupado pela TV Rio e demolido na década de 80 para 

erguer um hotel. Nena Martinez (2005) lembra a contradição entre o nome da emissora e o 

bairro em que estava localizada: 

 

O que chamava a atenção na época era que, apesar de se chamar Ipanema, 
o slogan era “Rádio Ipanema - a Rádio voz de Copacabana”. É que estava 
localizada no finalzinho de Copacabana, no posto seis, quase Ipanema, mas 
ainda era Copacabana. Eu era muito nova e não me lembro a quem e [a estação] 
pertencia na época. 

 

No ano seguinte ao processo ser arquivado pela justiça (1943), a  Rádio Ipanema foi 

incorporada pelo governo e rebatizada de Rádio Mauá. No processo de passagem para o 

governo, Nena Martinez conta que, assim como tinha acontecido com a Nacional, muitos 

profissionais da Ipanema também ficaram preocupados com a possibilidade de perderem o 

emprego e com o rumo que seria dado a emissora.  

 

Nessa mudança, muitos radialistas ficaram preocupados de perder o 
emprego. Mas muitos continuaram na nova Rádio, a Mauá. É claro que houve 
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uma mudança na programação. Os programas da Ipanema deixaram de existir. A 
estação ficou um tempo fora do ar, tocando música, enquanto era preparada a 
nova programação. Me lembro que a inauguração foi uma festa de pompa com o 
discurso do ministro do Trabalho. (MARTINEZ, 2005) 

 

A Rádio Mauá foi criada em 07 de setembro de 1944, com objetivo de atender e 

reforçar a política trabalhista do Estado Novo, que já dava sinais de declínio. A estação se 

auto-intitulava “a emissora do trabalhador”. Segundo Jambeiro (2003, p. 112), ela 

“popularizava a imagem de Vargas como benfeitor dos trabalhadores do Brasil”.  

A “emissora do trabalhador” teve como balão de ensaio das irradiações semanais feitas 

durante a década de 40  pelo próprio ministro do Trabalho, Marcondes Filho. Chamado 

popularmente de A Hora do Trabalhador ia ao ar  todas as quintas-feiras em cadeia nacional. 

Luiz de Carvalho lembra que o programa interessava diretamente o público-alvo por sua 

temática. 

 

Não era um programa isolado. Era o final da Hora do Brasil, que era 
entregue ao ministro do Trabalho para suas irradiações. Como era em rede 
obrigatória e a Hora do Brasil tinha grande audiência, essas irradiações 
conquistavam o público. Quase sempre eram comentários, anúncios que 
interessavam ao trabalhador. Boa parte delas anunciadas pelo rádio. 
(CARVALHO, 2005) 

 

Era comum que artistas da Rádio Nacional, apesar de possuírem um contrato de 

exclusividade que impedia participações em outras emissoras, fossem cedidos para 

programas da co-irmã Mauá, para auxiliar na aquisição de audiência, como lembra Nena 

Martinez (2005): 

 

O casting da Mauá era muito menor do que o da Nacional. Não tínhamos 
aquela quantidade toda de músicos, cantores e atores contratados. Portanto, 
muitas vezes, artistas eram cedidos para participações nos nossos programas. 
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Nos meus programas também recebia artistas da Nacional, tanto no feminino 
quanto no infantil. É claro que elevava a audiência.  

 

O radialista Luiz Mendes também se recorda que, no início, houve um intercâmbio 

com a Rádio Nacional, que chegou a emprestar atrações na tentativa de consolidar a nova 

emissora do governo. Apesar desse esforço, a Mauá nunca foi considerada uma ameaça à 

hegemonia da líder estatal.  

 

Apesar de voltada aos trabalhadores, nada impedia que estes dessem 
preferência à Nacional. Por isso, ela buscava um horário que não batesse 
de frente com a Nacional, que muitas vezes emprestava os seus artistas 
contratados para elevarem a audiência da Mauá. (MENDES, 2005)  

 

Após encampar a Rádio Ipanema, a União a entregou ao Ministério do Trabalho e 

deu à emissora a missão de veicular a imagem popular de Vargas como líder trabalhista. 

Luiz de Carvalho, ex-radialista da estação, acredita que o nome da emissora era uma 

homenagem a um brasileiro que foi um exemplo de dedicação ao trabalho.  

 

Ela passou para o governo e imediatamente recebeu o título em 
homenagem ao Barão de Mauá, um empreendedor, ou seja, um exemplo para o 
trabalhador, de um homem que tinha o trabalho como meta... Embora isso não 
tenha ficado bem explicado, mas foi nessa a justificativa que nós radialistas 
acreditávamos para a escolha do novo titula da estação. (CARVALHO, 2005) 

 

Pelas ondas sonoras da Mauá, os ouvintes eram bombardeados com mensagens do 

governo. Como não era uma estação comercial, os espaços dedicados aos anunciantes eram 

usados para mensagens governamentais, divididos em blocos de três minutos, no mesmo 

modelo das inserções dos “reclames” nas estações privadas. Ao contrário da Hora do 

Brasil, as mensagens do governo não eram concentradas, mas disseminadas por toda a 

programação. Elas ganhavam intensidade nos horários-chave, como os intervalos de 
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programas de música popular.110 Para Luiz de Carvalho, a emissora era um instrumento 

utilizado por Vargas para intensificar a doutrina do trabalhismo. 

  

A Rádio Mauá foi uma criação do próprio Getúlio Vargas... A grande 
massa na qual os regimes ditatoriais focavam era a massa trabalhadora. E Vargas 
sabia disso, tanto que implantou o trabalhismo e criou a Mauá, para que, com a 
força do rádio, ajudasse a difundir sua doutrina. (CARVALHO, 2005)  

 

Segundo Nena Martinez, a emissora chegou a ser a mais ouvida na faixa do início 

da manhã. Como tinha o objetivo de atender os trabalhadores urbanos, sua programação 

começava cedo, às 5 da manhã. O objetivo era que as pessoas sintonizassem a estação antes 

de seguir para o trabalho.  

A base da programação da Rádio Mauá eram os radiojornais voltados para a 

realidade do operár io, do trabalhador que acordava cedo, para que saísse de casa bem 

informado. Eram três edições (às 5h, às 6h e às 7h), com trinta minutos de duração, 

intercaladas com programas educativos, de saúde e cívicos, que preenchiam a grade entre 

cinco e oito da manhã. conforme pode ser constatado na programação divulgada pelos 

jornais A Noite e Correio da Manhã , entre 03/01/1945 a 03/02/1945.  

Para Luiz Mendes, o foco dos noticiários era o trabalhador e serviam como 

instrumento para auxiliar a política que estava sendo implantada pelo governo. 

 

Eram jornais que serviam como instrumento para reforçar a política 
trabalhista de Vargas. Além disso, eram edições mais extensas do que as das 
demais estações, em média com duração de 30 minutos, e que dividiam a 
programação entre as edições e programas voltados para a massa trabalhadora, 
para atender a política trabalhista. (MENDES, 2005)111 

 

                                                 
110  Cf. DICIONÁRIO HISTÓRICO BIOGRÁFICO BRASILEI RO. CPDOC-FGV. 
111  O assunto voltou a ser abordado pelo depoente, em posterior contato telefônico..  
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Luiz de Carvalho lembra que o forte da emissora era o noticiário veiculado bem 

cedo, para que o púbico ouvisse antes de sair de casa para a jornada de trabalho.  

 

A faixa da manhã tinha muita audiência. Isto para atingir os operários, que 
começavam a aumentar com a industrialização. A programação abria antes das 
outras, para atender ao operário que saía de casa de madrugada para a jornada. O 
primeiro jornal deles, que era transmitido às cinco da manhã, era muito ouvido, 
já que nesse horário a maioria das concorrentes ainda nem tinha entrado no ar. 
(CARVALHO, 2005) 

 

Neste período pesquisado, não havia programas fixos a serem inseridos entre uma 

edição e outra dos jornais matinais. Entre os programas veiculados neste período estavam 

Rapsódia, Música para o Trabalhador , Escute e Aprenda, Melodias Nacionais, Novas 

Canções e Qual é a dúvida?. 

No entanto, para atrair uma grande audiência e garantir  que as mensagens 

trabalhistas fossem difundidas ao maior número possível de pessoas, a emissora não se 

restringia a programas voltados exclusivamente para os operários. A grade de programação 

era composta de atrações semelhantes às das estações comerciais. A diferença era que os 

programas da Mauá, sempre que possível, procuravam dar um enfoque na temática do 

trabalhismo, inserindo no enredo operários, seus cotidiano e seus cenários, conta Nena 

Martinez (2005): “À noite, a programação era voltada para o radioteatro. Embora não fosse 

algo muito rígido, sempre, entre nós mesmos, atores, autores e diretores, procurávamos 

temáticas que interessassem aos trabalhadores”.  

O radialista Luiz de Carvalho recorda-se que a programação contava com 

programas populares com uma variedade de atrações.  
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Tinha uma programação eclética. Só os horários específicos eram criados 
para induzir o trabalhador. Para que essa ideologia pudesse ser passada sem que 
ficasse com um ranço de programa chapa-branca, eram criados programas 
populares para atrair a audiência, e nos intervalos, ou mesmo disfarçado, o 
trabalhismo dava o seu recado. A Rádio Mauá, mesmo assim, chegou a liderar 
em vários horários. (CARVALHO, 2005) 

 

Com o fim do Estado Novo, em 1945, a emissora foi transformada em Fundação 

Rádio Mauá e teve sua imagem desvinculada do trabalhismo.112   

III.10 – PEQUENO TRABALHADOR 

  

A preocupação da Mauá não era somente com o presente do operário. Pela 

programação, verifica-se uma preocupação em garantir a sustentação e a formação do 

traba lhador do futuro. À tarde, a estação era ocupada por programas voltados para crianças 

e donas de casa. 

O grande destaque era o Pequeno Trabalhador , apresentado por Nena Martinez.  A 

atração era voltada para o público infantil e era transmitida à tarde. No início, o programa 

era semanal, mas depois, de acordo com a própria Nena, chegou a ser diário durante o 

período de férias escolares. 

 

Fui convidada pela direção da Rádio para apresentar um programa infantil. 
Não me lembro de terem me feito imposições nem de terem se metido no formato. 
Deixaram que eu desse a minha cara e criasse o programa. A direção da estação já 
me conhecia, sabia a minha conduta e a minha forma de trabalho e por isso me 
confiaram a atração. Não sei se a idéia partiu da própria estação ou se veio do 
governo. A única orientação que recebi era que o programa deveria incentivar os 
participantes a estudarem, portanto as perguntas dos concursos eram sempre 
voltadas para temas nacionais como o Descobrimento do Brasil. No programa, 

                                                 
112  Em 31 de dezembro de 1975, junto com a Rádio Nacional, a Rádio Mauá foi incorporada ao sistema 
Empresa Brasileira de Radiodifusão – Radiobrás, entidade montada pela ditadura militar para concentrar as 
emissoras pertencentes à União. A única que ficou de fora foi a Rádio MEC, ainda por causa das cláusulas do 
contrato de doação de Roquette-Pinto. A Rádio Mauá voltou a se chamar Ipanema, título que possuía antes de 
ser encampada por Vargas. No final dos  anos 90, ela foi privatizada novamente e hoje pertence a um grupo 
de emissoras ligadas à Igreja Universal do reino de Deus. 
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procurávamos também novos talentos em todas as áreas. Então recebíamos a 
criança que tinha inventado algo na feira de ciências, que sabia recitar um poema, 
que dançava, praticava esportes, que tocava instrumentos, como o piano, que 
tínhamos no auditório. Então, as perguntas eram de temas nacionalistas. Era um 
programa voltado para crianças. Foi o primeiro [neste formato]. (MARTINEZ, 
2005) 

 

A apresentadora recorda que as perguntas eram sempre cívicas ou ligadas a tema 

históricos, mas nega que houvesse uma fiscalização ou uma pressão para manter esse 

padrão. Nena Martinez diz que fazia isso porque considerava conveniente. 

 

 As perguntas sempre seguiam a linha do modelo escolar. Eram 
sempre baseadas no que os alunos aprendiam nas escolas do país. E como 
era uma época em que valorizávamos o que é nosso, os temas cívicos e da 
história do Brasil ganhavam espaço. (MARTINEZ, 2005) 

Porém, a visão para quem estava de fora era outra. Analisando a programação, era 

possível acreditar que a linha adotada pela emissora era voltada para este público específico 

e incluía até a formação do futuro trabalhador. Portanto, era estratégico que a estação 

tivesse a preocupação em ter uma faixa de horário voltada para a formação do trabalhador 

de amanhã, acredita o radialista Luiz de Carvalho.   

 

Esse programa, O Pequeno Trabalhador , era muito bem feito por 
profissionais de alto talento. Mas é claro que a criação desse horário para o 
público infantil numa estação trabalhista era mais uma das inteligentes idéias de 
Getúlio e sua equipe. Começava desde cedo a fazer a cabeça. Porém, é claro que 
seguia a linha estabelecida pelo governo. E a estratégia não era inédita, foi feita 
por outros regimes autoritários, de atingir e doutrinar desde o pequeninho, 
formá-lo e moldá-lo dentro de sua doutrina. (CARVALHO, 2005)  

 

Luiz Mendes concorda que a existência de um programa infantil dentro de uma 

estação voltada para uma categoria operária indica que havia a preocupação na formação do 

trabalhador do futuro.  
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Todos os programas da Mauá eram voltados para o propósito da emissora. 
Alguns mais explícitos, outros menos. A emissora foi criada para seguir uma 
ideologia em toda a programação. Podiam nem ser determinações explícitas, 
mas já estavam incluídas na formação da estação e entre os programas. É claro, 
que os programas infantis seguiam a linha que o governo vinha adotando com a 
reforma do ensino, da formação de um conceito de cidadão nacionalista e dentro 
das regras do trabalhismo que o regime estava implantando. (MENDES, 2005)  

 

No período citado pela entrevistada Nena Martinez e confirmado pelos depoimentos 

de Luiz de Carvalho e Jadson Martins, o programa O Pequeno Trabalhador não aparece na 

lista de programação dos jornais A Noite e Correio da Manhã, cujas edições de 03/01/1945 

a 03/06/1945 foram pesquisadas para este trabalho. Essas publicações, na ocasião, não 

tinham o costume de divulgar toda a grade de programação das emissoras. Elas apenas 

destacavam algumas atrações escolhidas pelo próprio impresso, sem uma justificativa 

explícita para tal.  

No entanto, vale ressaltar que, neste mesmo período, surge uma atração com título 

semelhante, A Hora do Brasileirinho, transmitida todas as quartas-feiras, às 18h. 

Confrontados sobre uma possível confusão, Nena Martinez e Jadson Martins confirmaram 

suas versões, garantindo que o segundo programa tinha outro formato, era um musical 

voltado, não destinado ao público infantil, como o Pequeno Trabalhador.  
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Capítulo IV 

RÁDIO EM MOVIMENTOS 

   

 

 



 

 

14
9 

Neste capítulo, estão incluídos movimentos políticos e sociais em que o rádio 

deixou de participar somente somo sujeito passivo, na transmissão dos fatos, para atuar 

ativamente como uma das forças contribuintes para o desenrolar dos acontecimentos. 

Trataremos desde a Revolução Constitucionalista de 1932, por ter sido o primeiro 

movimento em que o rádio já começava a seguir rumo à maturidade, até o Queremismo, 

mostrando a tentativa de utilização do rádio para mobilizar as massas em prol da 

permanência de Getúlio Vargas no poder.  

O grande destaque deste capítulo gira em torno da II Guerra Mundial, suas 

negociações, sua deflagração, a adesão do Brasil ao conflito, os efeitos de seu fim e como o 

rádio agiu e sofreu efeitos dessas etapas.  

O encerramento da II Guerra Mundial praticamente marcou o fim do Estado Novo. 

Logo após o fim do conflito, caía o Presidente Getúlio Vargas, depois de 15 anos no poder. 

Um dos motivos apontados para a derrubada do varguismo foi a escolha do lado em que o 

Brasil se definiu na batalha mundial. Era como se o Estado Novo desse “um tiro no próprio 

pé”. Estava lutando contra países e regimes que o tinham influenciado e dos quais tinha 

incorporado vários conceitos.  

A escolha também ressaltava uma incoerência entre a postura interna e a ideologia 

que os soldados brasileiros defendiam nas trincheiras. Ficava difícil para o regime lutar pela 

democracia fora de suas fronteiras quando ela não existia dentro de seu próprio território. 

Mas as causas da derrocada de Getúlio não estariam somente ligadas ao conflito ideológico. 

Os Estados Unidos iniciaram uma onda de pressão para a democratização dos países 

americanos. Com o fim do conflito, não interessava mais ao governo norte-americano fazer 

“vista grossa” para o problema das ditaduras latino-americanas, já que não era mais preciso 

manter uma coalizão do continente na II Guerra Mundial. Era ainda mais seguro para o 
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processo de expansão da dominação americana que todos os países do continente seguissem 

o regime democrático.    

Além disso, havia as disputas internas que marcaram vários setores da 

administração Vargas desde a Revolução de 30, mas que se intensificaram durante o Estado 

Novo. Entre os principais pontos de atrito estava a disputa pela máquina de propaganda que 

tinha o rádio como principal estrela. 

 

    

IV.1 – RÁDIO CONSTITUCIONALISTA  

 

Apesar de todos os esforços em desenvolver a radiodifusão dispensados pelo poder 

público desde a Revolução de 30 com o objetivo de que ela fosse uma aliada, a primeira 

vez que o rádio demonstrou sua força entre as massas foi, ironicamente, contra o governo 

estabelecido. O veículo foi usado para mobilizar a população para um movimento 

deflagrado em São Paulo denominado Revolução Constitucionalista.  

Na linha de frente das reivindicações estava a votação de uma Constituição. Porém, 

por trás o movimento, também havia outros descontentamentos. Acostumadas à alternância 

do poder, as lideranças paulistas se sentiam sufocadas pelo regime centralizador de Vargas 

e exigiam independência e autonomia federativa.   

A maioria da imprensa defendia prolongar o regime de Governo 
Provisório; em São Paulo, a questão adquiria traços específicos e a imprensa, 
ali, preparava o clima propício à eclosão, a 09 de julho de 1932, do movimento 
dito Constitucionalista, em que o rádio teve, pela primeira vez na vida política 
brasileira, papel de destaque. Além do comando, que incontestavelmente, 
exerceram naquele momento o Estado de São Paulo  e A Gazeta , surgiria, 
então, o Correio de São Paulo , órgão dos revoltosos, dirigido por Rubens do 
Amaral, cujas crônicas diárias eram lidas no rádio por César Ladeira. (SODRÉ, 
1998, pp.378 e 379). 
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O rádio foi de vital importância na Revolução Constitucionalista de 1932.  Algumas 

emissoras adotaram o movimento, mobilizando a população em favor da causa e servindo, 

também, para passar informações e avisos aos revoltosos, lembra o radialista Luiz de 

Carvalho (2005): “Algumas emissoras paulistas se uniram em torno do movimento, que 

ficou conhecido como a Revolução Constitucionalista”. 

Durante o movimento, São Paulo ficou sob bloqueio naval e terrestre imposto pelo 

governo Vargas. A cidade logo foi cercada pelas forças federais. Isolada, utilizou as 

emissoras para divulgar os acontecimentos a outras partes do país. Como as cartas e jornais 

eram retidos no Rio e as ligações telefônicas foram praticamente interrompidas, a única 

comunicação era o rádio. Além dos líderes do movimento, as emissoras divulgavam 

discursos de personalidades paulistas como forma de conclamar a população à causa. 

A Revolução Constitucionalista teve como chefes militares o general Bertoldo 

Klinger e civil Pedro de Toledo, que assumiu a interventoria do estado em nome do 

movimento. A primeira grande manifestação aconteceu no Largo da Misericórdia, em 

frente ao palácio do governo, próximo aos estúdios da Rádio Cruzeiro do Sul, o que 

facilitou a cobertura por parte desta emissora.  

O jovem repórter Mário Ferraz Sampaio chegou rapidamente ao local. Naquele 

tempo, ainda eram complicadas as transmissões ao vivo, mesmo que por telefone, já que 

ainda não existiam os “orelhões” e os telefones particulares eram raros na cidade. Uma hora 

depois, o repórter já estava de volta aos estúdios relatando o que tinha presenciado. Com 

isso, pouco depois, comícios e manifestações eclodiram em vários pontos da cidade.  
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Para lá, corri tomando nota para a reportagem. O primeiro a falar foi o 
Dr. Pedro de Toledo, que com voz cheia de fervor político, explicou ao povo as 
razões do movimento, entre aplausos e gritos da multidão inflamada. Sua 
oração foi longa e outros oradores ocuparam a tribuna, numa das janelas do 
palácio. (SAMPAIO, 1984 p.135) 

 

No entanto, foi a Rádio Record quem ganhou visibilidade pela posição adotada. Esta 

estação paulista abraçou o movimento e passou a ser conhecida como a Voz da Revolução.  

  

No dia 23 de maio de 1932, a PRA-R, a Rádio Record de São Paulo, foi 
invadida por um grupo de estudantes, que contou com a acolhida do 
proprietário, Paulo Machado de Carvalho, que aderiu ao movimento. Naquela 
data, pelo microfone daquela emissora foi lido o manifesto ao povo brasileiro. 
Utilizando-se da voz de César Ladeira, jovem speaker, a Rádio Record 
integrou-se definitivamente naquela insurreição, levando São Paulo à guerra 
civil. As manifestações exigiam o retorno à autonomia estadual. Houve 
choques entre manifestantes e os integrantes da Legião Revolucionária. Bem 
em frente à Rádio Record, na praça da República, foram metralhados os 
estudantes Martins, Miragaia, Dráusio e Carmargo. A sigla dos nomes deles 
MMDC, passou a ser o símbolo daquele movimento. O comando militar dos 
revoltosos foi entregue aos generais Isidoro Dias Lopes e Bertoldo Klinger, 
além do Coronel Euclides Figueiredo. (TAVARES, 1999 p. 58).  

 

O proprietário da Rádio Record, Paulo Machado de Carvalho, que tinha comprado o 

prefixo no ano anterior por 25 contos de réis, explicou em entrevista concedida em 1974 a 

Ethevaldo Siqueira, a importância do rádio para este movimento.   

 

Pela primeira vez na história do rádio no país, um grupo de estudantes 
invade a emissora para transmitir uma mensagem subversiva O pedido de adesão 
popular à revolução de 1932 que havia se iniciado praticamente em maio, com o 
assassinato dos quatro estudantes: Martins, Miragaia, Dráuzio e Camargo. Surge 
nessa época um dos maiores locutores que o Brasil já conheceu: César Ladeira. 
Seu boletim diário, das duas às quatro horas da manhã, terminava com um apelo 
revolucionário a Getúlio Vargas: ‘Que renuncie o ditador!’. (SIQUEIRA, 2000 
p.146) 

  

As rádios Cruzeiro do Sul, Educadora e Record lideravam a cadeia de transmissão. 

Além de Ladeira também atuaram como vozes da revolução: Nicolau Tuma, Renato 
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Macedo, Licínio Neves, que leram entre os textos, muitos escritos do poeta Guilherme de 

Almeida. Na Rádio Cruzeiro do Sul estava à frente do movimento Sampaio e Celso 

Guimarães e, na Educadora, Alípio Ramos. 

As notícias, depois de transmitidas, pela cadeia, em português eram imediatamente 

retransmitidas em inglês e espanhol.  

 

Contavam com a colaboração de um espanhol dono de uma tipografia e 
em inglês e de um americano que veio ao país para assumir um cargo na Light. 
As emissoras cessaram toda a programação regular, inclusive os comerciais, 
para só irradiar notícias acompanhadas de marchas e músicas vibrantes em 
discos.  (TAVARES, 1999, p.58). 

 

Um dos líderes do movimento foi o proprietário do Jornal O Estado de S. Paulo , 

Júlio de Mesquita. Embora não tenha vindo de imediato, a retaliação aconteceu em 1940, 

quando o jornal da família Mesquita foi encampado pelo regime Vargas. Apesar da força 

do Estadão, o próprio jornal ressalta, em editorial publicado no dia 09 de agosto de 1932, 

que foi o rádio que rompeu as fronteiras para divulgar o movimento. 

 

O rádio é uma admirável arma de guerra... Dela, porém, temo-nos 
servido para anunciar a todos os rincões do Brasil, aonde cheguem as ondas das 
nossas estações transmissoras, qual o verdadeiro caracter da Revolução 
Constitucionalista, quais os reais propósitos e objetivos deste movimento de 
que S. Paulo tomou a iniciativa desmentindo os vitupérios com que procuram 
cobrir nossos inimigos.  

 

Segundo análise da pesquisadora Lia Calabre, foi deflagrada uma “verdadeira 

guerra no ar” entre as emissoras paulistas – tendo à frente a Record – e as cariocas – cuja 

principal representante era a Philips. Lia Calabre (2002a, p.18) ressalta a disputa das 

estações paulistas e cariocas na transmissão de informações e contra-informações: 
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O rádio mostrava-se um excelente meio de propagação ideológica. Tanto 
as transmissões cariocas captadas em São Paulo quanto as mensagens paulistas 
captadas no Rio de Janeiro passaram a ser consideradas perigosas. As 
emissoras empenhavam-se em desmentir as informações dadas pelo ‘inimigo’.  

 

Como o estado de Minas Gerais alinhou-se politicamente a Getúlio contra o 

movimento paulista, as emissoras de rádio mineiras não se rebelaram contra o poder 

estabelecido e boicotaram notícias referentes à Revolução Constitucionalista. Mas a guerra 

de informações entre as emissoras do Rio e de São Paulo era acompanhada em Minas 

Gerais, onde chegavam os sinais de rádios dessas capitais. Segundo o locutor Luiz de 

Carvalho (2005), “enquanto São Paulo vinha com aqueles comentários contra Getúlio, 

Minas brigava justamente em favor. As rádios [de São Paulo e do Rio] chegavam a Belo 

Horizonte. Já as de Belo Horizonte não chegavam ao Rio”.      

Já no sul do país, algumas emissoras informavam sobre a realização do movimento 

paulista, como conta o radialista Luiz Mendes (2005): “Em alguns estados, como no Sul, 

algumas emissoras chegaram a anunciar a realização do movimento. Porém, as cariocas 

divulgavam apenas a versão do governo, já que estavam embaixo das barbas do poder”. 

Uma das mais populares atrações da época, o Programa Casé, irradiado da antiga 

capital federal, sofreu conseqüências diretas da Revolução que era deflagrada em São 

Paulo. Como era transmitido pela Rádio Philips, única cujo sinal alcançava a capital 

paulista, o programa passou a sofrer uma forte censura. Conforme já mencionado no 

Capítulo II, a emissora sofreu uma censura ainda mais acirrada, assim como o Programa 

Casé , líder em audiência. A preocupação era de que a estação enviasse mensagens em 

código que pudessem ajudar o movimento paulista.  

Pelo fato de ter sofrido forte censura, a Philips, acabou sendo mal interpretada pelos 

paulistas. Foi desencadeada, em São Paulo, uma campanha de boicote à estação e aos produtos 
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comercializados pela fábrica holandesa. E como a emissora nascera para ajudar a vender esses 

equipamentos, a multinacional resolveu vendê-la por 50 contos de réis.113  Diante disso, a 

multinacional tratou de livrar-se o mais rapidamente possível da estação, que foi oferecida 

primeiramente a Casé, que não conseguiu levantar o valor necessário para adquirir a 

emissora114. 

Com São Paulo sendo derrotado, já que as demais unidades da federação 

permaneceram fiéis a Getúlio, ao lado da chamada Força Legalista, César Ladeira ficou 

preso por 16 dias115. Se São Paulo perdeu a batalha, o rádio saiu do conflito glorificado. Os 

profissionais que estiveram à frente do movimento ganharam prestígio nacional e o maior 

destaque foi César Ladeira. “Foi uma arma manejada com inteligência. Era preciso servir. 

Servimos... Combateu-se pelo ar” (LADEIRA, 1933, p.121). 

O locutor ficou conhecido e tornou-se popular entre os ouvintes cariocas que 

tentavam captar os sinais das emissoras paulistas para obter informações sobre o 

movimento, já que as do Rio estavam caladas pela censura. No entanto, a Revolução 

Constitucionalista foi marcada por uma espécie de pacto silencioso. Ao Governo Provisório 

cabia o troféu do combate, aos perdedores coube a vitória de terem suas principais 

reivindicações atendidas.  

Apesar das desavenças, as emissoras e os radialistas que participaram do 

movimento não tiveram suas carreiras perseguidas pelo governo. Ladeira, que ficou 

conhecido como a “Voz da Revolução Paulista”, aproveitou o prestígio conquistado em 

torno dessa atuação e se mudou para as barbas do poder. Veio para a capital federal para 

                                                 
113  Cf. CASÉ. 1995. 
114  Cf. Entrevista de Ademar Casé publicada pelo Jornal O Globo  em 28 out 1973  
115  Cf. TAVARES, 1999. 
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assumir a direção-geral da Rádio Mayrink Veiga 116. Posteriormente, transformou-se num 

dos maiores apresentadores de programas de auditório da estatal Rádio Nacional, conforme  

explica Luiz Mendes (2005).   

Logo depois, [Ladeira] veio para o Rio de Janeiro e entrou na Mayrink 
Veiga. Não houve perseguição, porque o Getúlio não era um ditador... digamos... 
como foi Franco, Salazar, Perón, na Argentina. Ele foi um ditador brando. É 
claro que existiam fatos que, digamos, contrariavam a liberdade. Mas era mais o 
pessoal que circundava o presidente que manobrava essa espécie de coisa.  

   

O radialista Luiz de Carvalho (2005) chama a atenção para a importância que foi 

para o setor radiofônico a vinda de Ladeira para o Rio de Janeiro.  

 

Ele não foi perseguido pelo regime Vargas, o que foi um bem para o 
rádio. Ele dava uma lição de locução. Se firmou como melhor locutor do 
Brasil. Foi logo chamado para o Rio e consagrado como locutor, que na época 
era speaker.  Ele foi o desbravador. O pioneiro. Nós todos o seguimos... Depois 
que o César Ladeira veio para o Rio é que houve a competição... A Rádio Tupi, 
para qual ele foi, depois a Rádio Nacional. Aí começou o rádio a crescer e a 
competitividade e a concorrência a existir.117 

   

Já o radialista Mário Ferraz Sampaio, dias depois do fim da Revolução 

Constitucionalista, também foi para a Capital para fundar a Rádio Cruzeiro do Sul do Rio 

de Janeiro. A emissora, mesmo tendo participado da cadeia da Revolução 

Constitucionalista, conseguiu, logo em seguida, autorização da União para implantar a filial 

carioca, mesmo tendo participado da cadeia da Revolução. Já o locutor Celso Guimarães 

foi atuar como radioator na Rádio Nacional, também na capital federal. 

                                                 
116  A rádio Mayrink Veiga tinha uma programação que rivalizava com as antigas Nacional e Tupi. Nos 
anos 60, ela foi a emissora carioca que retransmitia o programa Cadeia da Legalidade, comandada pelo então 
governador gaúcho Leonel Brizola, que visava garantir a posse do Vice-Presidente João Goulart com a 
renúncia do Presidente Jânio Quadros. Com a deposição do presidente João Goulart e o início da ditadura 
militar de 1964, todas as rádios que transmitiam o programa de Brizola foram fechadas, entre elas a Mayrink 
Veiga. Pouco depois, a outorga foi entregue a uma entidade católica, que criou a rádio Vera Cruz. Esta foi a 
primeira rádio católica da cidade, décadas antes da inauguração da Catedral FM, na década de 90, também na 
capital fluminense.  
117  O assunto foi retomado em contato telefônico posterior para fins de aprofundamento. 
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IV.2 – UM GOLPE NO AR 

 

Como já observado, durante os quinze anos em que ficou no poder, o governo 

Vargas foi aumentando progressivamente o uso do rádio como instrumento de 

comunicação com a população. 

Apesar de ter sido esmagada pelo governo, a Revolta Comunista de 1935118 foi 

usada como arma por Vargas para conseguir apoio do Congresso. O movimento, que 

obteve um fraco desempenho119, foi usado como argumento para o fechamento do regime. 

Ao mesmo tempo em que conseguia a aprovação da lei de Segurança Nacional pelo 

Congresso, Vargas também se empenhava em usar o rádio para alertar a população sobre o 

que classificava de um golpe comunista. O presidente “(...) acionou todos os mecanismos 

de comunicação, com destaque para a Hora do Brasil, com objetivo de abrir ferrenha 

campanha contra a Aliança Nacional Libertadora” (PEDROSA, 1995, p. 39).  

Em discurso em cadeia nacional de rádio, em 23 de novembro de 1935, Vargas 

conclamava a população a lutar contra as forças comunistas: “O Comunismo constitui o 

inimigo mais perigoso da civilização cristã” (VARGAS, 1938, v. IV, p.140). O radialista 

Luiz de Carvalho lembra que os apelos do presidente ecoavam pelo país através das 

transmissões dos discursos na Hora do Brasil. 

                                                 
118  O golpe foi articulado com auxílio de Moscou e contou com revolucionários treinados no exterior. A 
maioria dos líderes foi presa ou morta.   
119  O movimento não conseguiu adesão nos estados. A exceção foi o Rio Grande do Norte, que chegou 
a ficar independente por três dias. O Partido Comunista local tentou um golpe de Estado.  
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De acordo com Luiz Mendes, a partir de 1936, começaram a se intensificar os 

discursos de Getúlio Vargas através da Hora do Brasil e também notas lidas por locutores 

apontando os “riscos” que o Brasil corria diante de um possível golpe comunista. Segundo 

ele, “o tom era sempre do ‘homem de bem’, o ‘pai’ preocupado com o que ele apontava 

como ameaças para o país e pronto para defendê-lo com unhas e dentes” (MENDES, 2005)   

Em 1937, o rádio acompanhava a corrida eleitoral. O radialista Luiz de Carvalho 

(2005) lembra de uma música que preveria o que iria acontecer adiante, no ato que ficou 

conhecido como o Golpe de 37: 

 

Nesta altura, o rádio acompanhava o movimento acompanhando as 

campanhas políticas, principalmente através de músicas veiculadas por ele. [o 

entrevistado começa a cantar] “O homem quem será?  Será seu Manduca [o 

candidato Armando Sales de Oliveira] ou será seu Nonô [Oswaldo Aranha]”.  E a 

música adivinhava, pois encerrava dizendo “Na hora H quem vai ficar é seu 

Gegê [Getúlio Vargas]”. O rádio fez uma previsão do que iria acontecer logo em 

seguida.  

 

Porém, uma cartada final foi dada por Vargas. Ele apresentou um documento 

intitulado “Plano Cohen”, em que apontava que os comunistas estariam se preparando para 

tomar o país. A ameaça dos comunistas foi o argumento usado, em discurso no rádio, para 

justificar o Golpe de 37.  “Getúlio valeu-se do rádio e mandou divulgar o ‘Plano Cohen’ em 

partes e com grande alarde através da ‘Hora do Brasil’.” (SOUZA, 1986, p. 83) 

Ao contrário da Revolução de 30, quando grande parte da população demorou dias 

para saber da tomada de poder, com o Ato de 37, a população dos grandes centros foi 
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informada instantaneamente pelo rádio do anúncio de Vargas sobre o fechamento do 

Congresso e da instauração do Estado Novo. “Foi através do rádio, naquele ano de 37, em 

10 de novembro, que Vargas comunicou a instalação do Estado Novo e a nova 

Constituição.” (HOUSSEN, 2001, p. 40)    

Antes que os jornais pudessem estampar a nova realidade, pelo rádio, Vargas já 

justificava à população a necessidade do ato, assegurando ter apoio das Forças Armadas, 

preconizando um congresso coorporativo: “(...) a democracia dos Partidos... subverte a 

hierarquia, ameaça à unidade da pátria e põe em perigo a existência da nação” (VARGAS 

apud BAHIA, 1990 p. 212).  

 

Na noite de 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas utilizou-se do rádio 
pra pronunciar seu famoso discurso intitulado “Proclamação ao Povo 
Brasileiro”... Ao pé do rádio, milhares de famílias escutavam as justificativas 
de Vargas para as duras medidas tomadas naqueles dias, medidas essas, 
segundo seu discurso, necessárias... (SANTOS, Marco Antônio C., 2004) 

 

O radialista Luiz Mendes (2005) chama a atenção para o crescimento do rádio em 

sete anos, ressaltando o seu uso pelo governo:  

 

Vargas encontrou um rádio na implantação do Golpe de 37 num cenário 
totalmente diferente do rádio existente em 1930. Em sete anos, cresceu e se 
popularizou, se alastrando pelo país, de forma que, se antes pouco ajudaria na 
implantação do golpe [Revolução de 30], em muito ajudou na divulgação do 
novo momento político brasileiro com a implantação do Golpe [37]. Se antes 
poucos souberam de 30 pelo rádio, agora todos souberam quase que 
imediatamente, de forma instantânea através dele.120 

 

                                                 
120  O assunto voltou a ser tratado, em contato telefônico posterior à entrevista, para aprofundamento do 
tema. 
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Luiz de Carvalho lembra da transmissão do discurso de Vargas pelo rádio 

anunciando as medidas para implantação do Estado Novo e as repercussões imediatas que 

houve no país devido à grande penetração do rádio.    

 

Em 37, ele [Vargas] declarou o Estado Novo. A declaração foi através do 
rádio. O discurso dele naquele dia começou como todos os outros: 
“Trabalhadores do Brasil...”, [disse o entrevistado, imitando sotaque gaúcho] e 
anunciou o Estado Novo. Para a parte da população foi um choque, já que o 
país estava no processo eleitoral de sucessão. (CARVALHO, 2005)  

 

Para que a mensagem fosse transmitida de forma eficiente, representantes do órgão 

de propaganda do governo compareceram a algumas emissoras de rádio para acompanhar e 

determinar como seria feita a divulgação da nova ordem política, como revela Reynaldo 

Tavares (1999) : 

 

Quando da promulgação da nova constituição, um funcionário 
compareceu à Rádio Mayrink Veiga, com a ordem de que aquele documento, 
que legitimava o Estado Novo, mantendo Vargas no poder, deveria ser lido 
imediatamente. 

  

Por ironia, ou propositalmente, o texto enviado à Rádio Mayrink Veiga acabou lido 

por ninguém menos do que César Ladeira, o mesmo que tinha se transformado na “Voz da 

Revolução Constitucionalista de 32”.  

O golpe de 37 não somente suspendeu os direitos democráticos e as eleições no 

país, mas também cassou o que seria a primeira participação do rádio em um processo de 

corrida eleitoral. O veículo, pela primeira vez, mostrava -se estruturado de forma econômica 

e administrativa e com audiência suficiente para ser incluído como um dos instrumentos do 

processo eleitoral. 
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Pela primeira vez, as emissoras de rádio se preparavam para uma cobertura 

de uma eleição presidencial. O veículo já estava suficientemente maduro para 
expor sua força política, atraindo as forças na sua captação. Como em 1937 
Getúlio Vargas determinou novas eleições presidenciais, tendo como candidatos 
Armando Salles de Oliveira e Oswaldo Aranha. (TAVARES, 1999, p. 67) 

 

Na última eleição direta, em 1926, que elegeu o Presidente Washington Luís, o 

rádio ainda não tinha maturidade suficiente para acompanhar o processo. A radiodifusão 

tinha apenas seis anos. Os veículos tinham baixíssimas potência e audiência. Em 1937, era 

a primeira vez que uma eleição aconteceria com a inclusão de um veículo de comunicação 

instantânea estabelecido no país.     

 

Iria  ser a primeira eleição com a participação do rádio. O período de 
campanha já mostrava os primeiros passos do rádio no caminho para a 
democratização do país e o seu papel nessa nova ordem. Porém, de uma hora 
para outra, o próprio rádio anunciou o fim desta linha. (MENDES, 2005) 

 

 

IV.3 – RÁDIO INTEGRALISTA 

 

O motim integralista de 11 de maio de 1938 foi um dos poucos e o de maior 

repercussão a desafiar as forças do Estado Novo. Demonstrando a importância que o rádio 

adquirira para a sociedade, além do plano de invasão do Palácio do Catete, residência 

presidencial e sede de órgãos públicos, as emissoras de rádio faziam parte do mapa de 

ocupação. “(...) a partir do controle da rádio local, [houve a] obtenção do apoio nacional 

para o derrube do regime e a implantação de um outro, definitivamente ligado aos ideais 

integralistas” (PAULO, 1994, p.51).  
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No entanto, ao contrário da experiência observada no movimento constitucionalista 

em São Paulo, quando a população encampou os apelos inflamados pelas transmissões 

radiofônicas, com o movimento Integralista não houve a mobilização popular esperada e a 

manifestação foi rapidamente sufocada pelo regime. Os rebeldes, no entanto, conseguiram 

ocupar a Rádio Mayrink Veiga e transmitir a notícia do levante. O historiador Paulo Brandi 

Cachapuz revela que, durante o período em que o rádio estava dominado pelo movimento,  

informações sobre o motim chegaram a São Paulo pelas ondas sonoras. “A mensagem teria 

sido ouvida por Plínio Salgado, em São Paulo e comemorada com maior entusiasmo”. 

(CACHAPUZ, 2005, p.130)  

O radialista Luiz de Carvalho (2005) lembra da ocupação das instalações da então 

emissora líder de audiência, a Mayrink Veiga: 

 

Os microfones da Mayrink Veiga chegaram a ser ocupados pelos 

integralistas, mas a resposta da população aos seus apelos não foi a que 

esperavam. Eles tentaram apoio da população, mas era restrito. Eu não me 

lembro, na época, de informações de que algum radialista tivesse aderido ao 

movimento. Não eram profissionais da área, mas sim políticos [integralistas] 

que tentaram usar o rádio para este fim. E claro que fracassaram. O rádio não 

pode ser feito por qualquer um, tem toda uma técnica que só profissionais 

detêm.  

 

Na visão do radialista Luiz Mendes, os líderes do movimento acreditavam que, 

com o domínio das emissoras de rádio da capital federal, conseguiriam conclamar a 

população a favor de sua causa.  
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Os integralistas achavam que iriam conseguir no Rio de Janeiro o que o 
movimento Constitucionalista fez em São Paulo, que usou as estações de rádio 
como difusora de suas idéias e acabou conseguindo adesão da população. Só 
que não levaram em consideração que estavam nas barbas do poder. 
(MENDES, 2005) 

 

O movimento integralista já vinha utilizando o rádio como forma de difusão de sua 

ideologia de captar novos adeptos desde 1936, quando a Rádio Transmissora do Rio de Janeiro 

aderiu ao integralismo de Plínio Salgado, através do apoio do dirigente da estação, Nelson 

Dantas, “(...) passando a semear a doutrina de cunho nazi-fascista” (PEDROSA, 1994, p. 31).   

Segundo o radialista Luiz de Carvalho, quando o movimento começou a preparar o 

golpe, houve uma preocupação em conseguir espaço no rádio.  

 

Eu me lembro que integralistas tentaram ocupar algumas estações. 
Alguns até chegaram a conseguir por algum tempo. Mas o próprio Plínio 
Salgado [líder do movimento] não chegou a ir a nenhuma dessas estações. Não 
me lembro que ele tenha chegado fazer discursos nem ido a nenhuma estação, 
nem usado as transmissões para anunciar uma tomada de poder. Foram apenas 
alguns seguidores que chegaram a ocupar por algumas horas os microfones de  
uma estação. Mas logo o governo contra-atacou e foram presos, inclusive com 
o Plínio tendo sido mandado para Ilha Grande, conforme as emissoras 
anunciaram na época. (CARVALHO, 2005) 

 

 

IV.4 – A VOZ DA AMÉRICA INVADE AS ONDAS NACIONAIS 

 

Para evitar a aproximação de países da América Latina de linhas contrárias ao regime 

americano e promover uma integração no continente, os Estados Unidos implantaram como 

parte da política da boa vizinhança ações culturais buscando uma identidade americana, já 

que os países sul-americanos sofriam uma intensa influência de algumas nações européias. 
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No caso do Brasil, o programa foi implantado em plena era “varguista”, que sofria influência 

e inspiração, em alguns setores, do fascismo e do nazismo.  

Como forma de fomentar essa política, o presidente norte-americano Franklin 

Roosevelt criou Office of the Coordinator of Interamerican Affairs, que teve o nome 

pomposo simplificado, ficando conhecido como Bureau Interamericano. À frente dessa 

missão, estava um dos maiores capitalistas norte-americanos, Nelson Rockfeller. No Brasil, 

a ação norte-americana tinha o rádio como um dos pontos de atuação, devido à importância 

que o veículo tinha conquistado, assim como a imprensa e o cinema.   

Da mesma forma que o nazismo e o fascismo tinham escolhido o rádio como uma 

importante arma de guerra, o capitalismo americano também despertou para a importância 

do acompanhamento desse veículo na América Latina como parte da política de integração 

interamericana. Desta forma, dentro do leque de atuação do Bureau, o rádio foi escolhido 

como um dos principais meios para conquistar os brasileiros.  

O diretor de Rádio do DIP, Júlio Barata, foi, em 1940, para os Estados Unidos como 

parte do programa de intercâmbio entre os dois, como destacou o crítico de rádio Martins 

Castelo (1941d), em artigo na revista estatal Cultura política: “Em maio de 1940, foi a vez de 

Júlio Barata ir aos EUA... O Presidente da National Broadcasting Company, encarregado das 

relações internacionais da modelar cadeia de Rádio, John Royal, veio em seguida ao Brasil.”  

Ao mesmo tempo em que aportava no país, o Bureau também oferecia 

oportunidades a brasileiros de várias áreas irem estagiar nos Estados Unidos, como forma 

de aprender o modo americano de ser. Para coordenar o trabalho dos brasileiros, foi 

designado o então diretor de Rádio do DIP, Júlio Barata, como relata ele próprio em carta 

de demissão da antiga função enviada a Vargas. Na correspondência, Barata comunicava a 

indicação de seu nome pelo chefe da máquina de propaganda governamental, Lourival 
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Fontes, para desempenhar a função de coordenador do grupo de brasileiros que iria 

trabalhar nos Estados Unidos e justificando seu pedido de demissão da Divisão de Rádio do 

DIP: “(...) [fui] indicado por Lourival Fontes para a chefia do grupo de brasileiros que vai 

trabalhar no escritório de Nelson Rockefeller – Coordenador das Relações 

Interamericanas...  . 121  

O grupo de brasileiros coordenado por Júlio Barata reunia representantes de 

diversos setores. Devido à importância que o veículo tinha nas duas Nações, vários 

radialistas, cantores e jornalistas também fizeram parte desse grupo. A grande maioria deles 

era da estatal Rádio Nacional. Barata demonstrava estar ciente de sua responsabilidade à 

frente da missão: 

 

Tenho mesmo a impressão de que minhas responsabilidades vêm 
crescendo ainda mais com as novas perspectivas, que rasgam a minha ação de 
brasileiro, interessado em ver o nosso país conhecido, amado e respeitado na 
maior parte do mundo. 122 

 

Em janeiro de 1941, foi enviado ao Rio de Janeiro o presidente da Cadeia de Rádio 

norte-americana Columbia Broadcasting, Willliam Paley, com o objetivo de colocar o veículo 

a serviço da política da “boa vizinhança”, conforme destaca Martins Castelo (1941d): 

 

[Ocorreram] Encontros com Lourival Fontes e o diretor da Rádio 
Nacional, Gilberto de Andrade. As emissoras do país passavam a transmitir em 
inglês programas de ondas curtas para os EUA, da mesma forma que os EUA 
já ofereciam serviços em português para os brasileiros. 

  

                                                 
121  Carta de Júlio Barata a Vargas. In: Arquivo Getúlio Vargas, CPDOC-FGV. GV 42-02-11 XXXVIII-
29 
122  Carta de Júlio Barata de 11 fev 1942. In: Arquivo Gustavo Capanema, CPDOC-FGV.  
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No mesmo ano, veio também ao Brasil o coordenador das Relações Culturais entre as 

Américas, Dan Francisco, que demonstrou o interesse americano em eleger o rádio como 

importante peça no quebra-cabeças da criação de uma identidade para o continente, conforme 

revelado por Martins Castelo na edição de dezembro de 1941 da revista estatal Cultura Política: 

 
(...) [Dan Francisco] salientou o valor do rádio na aproximação entre os 

povos do hemisfério... Desconhecendo as distâncias, o broadcasting 
apresentava-se, realmente, nos dias que correm, como um dos instrumentos 
mais poderosos da sábia política inaugurada pelos Presidentes Getúlio Vargas e 
Franklin Roosevelt. (MARTINS CASTELO, 1941d) 

  

O Bureau Interamericano produzia programas especialmente para o rádio latino-

americano, chegando a transmitir através de 200 emissoras no continente, além das 12 estações 

transmissoras de ondas curtas para a América Latina 123. Como o objetivo era claramente fazer 

propaganda da ideologia americana, esses programas eram dirigidos por publicitários e não por 

radialistas. O Brasil, por ter um idioma diferente do restante da América Latina e por sua 

dimensão e sua importância estratégica, ganhou produtos feitos exclusivamente para ele.   

 

O Birô contratou jornalistas brasileiros que adaptassem as notícias às 
necessidades e peculiaridades do país. Deste modo, a seção de rádio do Birô no 
Rio de Janeiro podia orgulhar-se em 1943 de distribuir programas de notícias 
para 92 estações de rádio brasileiras. Um sem número de programas ouvidos 
pelos brasileiros provinha do Birô... O programa “A marcha de guerra” 
entremeava comentários informais às principais notícias do dia, além de 
entrevistar altas autoridades sobre a “perspectiva brasileira” a propósito da 
marcha  da guerra. (MOURA, 1984, p. 45) 

 

Em 1943, se intensificou a agressiva campanha em prol dos aliados e contra os 

países que formavam o campo oposto da II Guerra Mundial, com a produção de programas 

específicos com esse objetivo, entre eles “O ‘Barão Eixo’ (que procurava responder à 

                                                 
123   Cf. MOURA, 1984, p 44.  
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propaganda de rádio de Berlim, transmitida para o Brasil) e ‘O Brasil na Guerra’ 

(acentuando a contribuição brasileira aos Aliados)” (MOURA, 1984, p. 46). 

Além de contribuir com conteúdo, o Bureau também ajudou a desenvolver 

economicamente o rádio brasileiro. Como os Estados Unidos fincavam aqui as estacas das 

multinacionais americanas, como Coca-Cola, General Eletric, Standard Oil e RCA Victor, 

era preciso fazer com que esses produtos fossem assimilados ao cotidiano do brasileiro.  

Nesse sentido, o rádio foi fundamental para sua divulgação.  

O veículo foi eleito como principal pólo divulgador desses novos produtos. Para 

isso, foram trazidas também agências de publicidade norte-americanas, como a J.W. 

Thompson e a MacCann-Erickson, que priorizaram o rádio como veículo anunciante, o que 

ajudou a fortalecer ainda mais essa mídia. 

A “padaria da esquina” foi substituída por produtos como a Coca-Cola nos 

reclames. Outro impacto provocado pela vinda de agências americanas para o Brasil foi a 

incorporação do modelo americano de agregar ao título dos programas a marca do 

patrocinador, que passava a custear toda a produção em troca da exclusividade.  

 

Essas empresas, como a General Eletric, Starndard Oil, RCA Victor 
lançam os seus produtos no mercado brasileiro e, com elas, chegam também as 
grandes agências de publicidade: J.W. Thompson e McCann-Erickson, entre 
outras... Os patrocinadores passam a ter suas marcas e produtos associados aos 
títulos dos programas: Teatro Good-Year, Recital Johnson, Programa Bayer e 
Calendário Kolynos. (MOREIRA, 1991, p.24) 

 

A invasão de norte-americanos nas freqüências radiofônicas fez com que os 

Departamentos Comerciais das emissoras fossem desenvolvidos. Com a maior procura por 

espaços comerciais para divulgar os novos produtos que entravam no Brasil, aumentou o 

volume e o valor cobrado pelos “reclames”. Impulsionadas por este maior faturamento, as 
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estações deram um salto no processo de profissionalização de sua programação, com maior 

valorização e qualificação da mão-de-obra e aquisição de equipamentos mais modernos e 

transmissores mais potentes.   

Podendo pagar um salário maior, as emissoras começaram a disputar os melhores 

profissionais do mercado e a criar seus quadros exclusivos de cantores, atores, músicos, 

locutores, radialistas e técnicos. Isso fez com que se acirrasse a concorrência. A estação que 

tivesse mais ouvintes teria, conseqüentemente, maior quantidade de anúncios, além de 

poder cobrar mais caro por eles. 

 

 

IV.5 - RÁDIO DECLARA GUERRA AO EIXO ANTES DO BRASIL 

 

Pouco antes e logo após a deflagração da II Guerra Mundial na Europa, o 

noticiário, os programas de variedades e até os humorísticos tomavam uma posição 

favorável ao eixo Roma-Berlim-Tóquio. É que as notícias eram rigorosamente 

controladas pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, comandado por Lourival 

Fontes, um confesso admirador dos regimes nazi-fascistas124.   

Esse quadro começou a mudar quando o governo Vargas passou a jogar com ambigüidade 

em relação a que lado iria ficar. A censura controlada por Lourival Fontes, apesar de pessoalmente 

a favor do Eixo, teve que proibir críticas aos americanos pelos órgãos de imprensa. O colunista 

Martins Castelo (1942) registrou o posicionamento que as emissoras passaram a adotar com a 

definição do lado que o Brasil assumiu no conflito:  

                                                 
124  Cf. BASBAUM, 1983, v.3, p. 113. 
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O rádio brasileiro vive hoje mais do que nunca a serviço da nossa 
integridade... expõe as nossas obrigações históricas e mostra o acerto na 
política do Estado Nacional... ordena a cooperação geral, o silêncio das nossas 
estações seria um crime. E o momento não perdoa as deserções e as covardias. 

 

A censura também mudou de postura após a definição política do país diante da 

II Guerra Mundial. 

 
Após o rompimento de relações com o Eixo e a participação efetiva do 

Brasil na Guerra, a censura liberou os comentários favoráveis aos aliados, 
limitando-se a cercear informações inerentes às necessidades de sigilo militar, 
proibindo referências a combates, batalhas, viagens, acordos militares, 
movimentos de tropas, navios e aviões militares, boletins meteorológicos etc. 
(GARCIA, 1982, p.113) 

 

Com a entrada do Brasil no conflito, as notícias, que eram neutras, passaram a tender a 

favor do grupo aliado. 

 

Na fase inicial, de avanço vitorioso e irresistível das forças nazistas, 
fascistas e nipônicas, esses reflexos foram no sentido de fortalecer o regime 
totalitário aqui dominante; o Brasil adotou posição neutra, o noticiário da 
imprensa e do rádio mostrava isso; a partir da entrada dos Estados Unidos no 
conflito, em 1941, aqueles reflexos se fizeram no sentido oposto; a entrada do 
Brasil na Guerra, nos segundo semestre de 1942, foi, realmente, a consolidação 
dessa mudança. (SODRÉ, 1998, p.383) 

 

Ainda sob efeito da entrada do país na guerra, o governo lançou, em 13 de outubro de 

1942, o decreto nº 4.828, que aumenta o controle sobre os meios de comunicação, conforme 

destacado pelo pesquisador Othon Jambeiro (2003, p. 120): 

 

Ficam coordenados, a serviço do Brasil, todos os meios e órgãos de 
divulgação e de publicidade existentes no território nacional, seja qual for sua 
origem, forma, caráter, processo, propriedade ou veículo de subordinação... ao 
Ministério da Justiça e Negócios competem, em geral, as atribuições 
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indispensáveis... excluir da divulgação e publicidade assuntos julgados 
inconvenientes aos interesses, aos compromissos, à ordem, à segurança, à 
defesa do Estado; determinar a divulgação e publicidade do que, em vista do 
estado de guerra, convenha a incentivação da harmonia dos povos do 
Continentes, da mobilização espiritual dos brasile iros... 

  

O rádio nunca foi tão usado pelo governo como no período da II Guerra Mundial, 

conforme revela um dos radialistas pioneiros, Saint-Clair Lopes (1970, p. 63): 

 

Nunca se utilizou a radiodifusão como durante os seis anos da II Guerra 
Mundial. Dos dois lados do conflito transmitia -se suas mensagens em todos os 
idiomas com aumento das potências das emissoras para que extrapolassem as 
fronteira divididas pela posição bélica. O rádio foi uma arma secreta usada de 
forma estratégica.Os programas jornalísticos, mesmo de maneira incipiente, só 
foi desenvolvido com o impacto da II Guerra Mundial. 

  

Como preço pela adesão ao grupo liderado pelos Estados Unidos, o Brasil viu-se 

obrigado a adotar uma política contra o Eixo e de repulsa às ideologias fascista e nazista. 

Desta forma, indiretamente estava “dando um tiro no próprio pé”, já que a base da formação 

do Estado Novo foi inspirada nesses dois regimes, que era agora obrigado a renegar. 

Com o advento da II Guerra Mundial, o ar passou a ser usado como local de combate, 

não somente pelos aviões bélicos, mas também pelas transmissões radiofônicas. As emissoras de 

rádio de países de ambos os lados do conflito se esforçavam em invadir, com aumento da 

potência de seus sinais, o território inimigo ao mesmo tempo em que reforçavam suas irradiações 

para os aliados. No Brasil, a situação não foi diferente. O país se empenhou para que sua voz 

ultrapassasse as fronteiras nacionais. A partir de 1943, o sinal da emissora estatal, a Rádio 

Nacional, chegava em várias partes do mundo. No dia 31 de dezembro de 1942, a estação do 

governo inaugurou os novos transmissores, tornando-a a quinta mais potente do mundo. 

 A Nacional passou a transmitir programas em quatro idiomas. As estações de ondas 

curtas possuíam oito antenas do fabricante americano RCA Victor: duas voltadas para os 
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Estados Unidos, duas para Europa e três para o próprio Brasil, estas, como parte do projeto 

de integração nacional. Em discurso na ocasião da inauguração das antenas internacionais, 

o então diretor da Rádio Nacional, Gilberto Amado, comemorou a conquista: “A voz do 

Brasil vai falar para o mundo” 125. 

O entanto, as transmissões para o exterior não expressavam somente o interesse 

político, mas também abriam espaço para o incremento do comércio e da cultura do Brasil 

fora das fronteiras. Os produtos brasileiros de exportação, como café, algodão, borracha e 

madeira, eram constantemente expostos nessa “vitrine aérea” internacional.   

A estatal Rádio Nacional passou a fazer transmissões em francês, inglês e espanhol 

para divulgar a música e o folclore brasileiros. Porém, era em espanhol e inglês que era lido 

ao microfone diariamente um comentário de conteúdo social e político, acompanhado de 

informações gerais sobre o Brasil.  

 

Em plena guerra mundial, o editorial e as notícias em língua estrangeira 
têm o objetivo de difundir internacionalmente realizações e políticas da 
ditadura Vargas. A audiência latino-americana do boletim noticioso do DIP 
desconfia da ofensiva de propaganda do Brasil. De modo particular entre os 
vizinhos sul-americanos, o noticiário em espanhol denuncia intenções 
hegemônicas, que talvez não estivessem nos planos do governo Vargas, mas 
que soam aos governos fronteiriços como uma indisfarçável promoção daquilo 
que eles denominam de imperialismo brasile iro. (BAHIA, 1990, p 184) 

 

Ao mesmo tempo, as ondas radiofônicas brasileiras passaram a ser invadidas por 

programas produzidos por países aliados, revela Luiz Mendes (2005): 

O que para as emissoras parecia ser um grande negócio, receber 
programas gratuitos, não nos dávamos conta na época que não eram eles que 
estavam nos dando algo, éramos nós que estávamos dando espaço para que 
vendessem sua cultura e ideologia através das emissoras brasileiras. Estas sim 
forneciam seus horários de graça.  

 
                                                 
125  Trecho do discurso do diretor da Rádio Nacional, Gilberto Amado. Cf. SAROLDI & MOREIRA, 
1984, p. 48 
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O radialista Luiz de Carvalho explica que havia grande interesse do país pelas 

transmissões da BBC, onde o irmão dele trabalhou como locutor.  

 

A maioria do noticiário de Guerra vinha da BBC de Londres, que era tida 
como uma emissora séria e isenta. A BBC tinha programas feitos especialmente 
para o Brasil. O meu irmão, Ramos de Carvalho, foi trabalhar lá em 1938 e, no 
ano depois, estourou a Guerra. A BBC era muito ouvida porque, para se 
informar sobre o assunto, era a que tinha a cobertura mais completa, com 
repórteres falando direto dos fronts de batalha (CARVALHO, 2005). 

 

Em 1945, de acordo com os destaques dos programas de rádio veiculados entre os 

dias 03 e 30 de janeiro publicados pelo Jornal A Noite , verifica-se que, entre os programas 

transmitidos diariamente, estava a produção da BBC Londres Informa , que ia ao ar em duas 

edições de 15 minutos, antes e depois da rede obrigatória para a transmissão da Hora do 

Brasil. A transmissão era feita através da Rádio MEC, pertencente ao Ministério da 

Educação e Saúde. O mesmo levantamento mostra que pela também estatal Rádio Mauá era 

transmitido, entre 18h30 e 19h55, o musical Ritmos do Tio Sam, produzido pela Voz da 

América. A atração precedia a Hora do Brasil, que nesta época era irradiada às 20h. O 

radialista Luiz de Carvalho lembra do Ritmos do Tio Sam e de outras atrações musicais que 

eram oferecidas gratuitamente às emissoras brasileiras para retransmissão.  

 

Eu me lembro deste programa. Ele veio com uma série de outros. Além 
da Guerra, que vinha através de noticiários, documentários e programas 
especiais, havia uma preocupação com a distração e a transmissão da cultura 
daqueles países. Desta forma, a Voz da América e a BBC também produziam 
programas para o Brasil para divulgar suas músicas. Como também eram donas 
das principais gravadoras, ainda ajudavam empresas de seus países a venderem 
seus discos. (CARVALHO, 2005).   

   

IV.6 – GUERRA CRIA O RADIOJORNALISMO 
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Por sua agilidade e simplicidade, o rádio encontrou no jornalismo uma das suas 

principais vocações. No entanto, foi o advento da II Guerra Mundial que impulsionou o 

esforço do veículo em começar a buscar um modelo próprio de trabalhar com as notícias.                                                                                                                        

O primeiro programa do gênero nasceu junto com o veículo, o Jornal da Manhã126, 

da pioneira Rádio Sociedade, em 1923, apresentado pelo próprio Roquette-Pinto. No 

entanto, essa iniciativa isolada e algumas outras realizadas na década de 30 ainda não 

podiam ser classificadas como radiojornalismo, pois não possuíam um estilo, uma 

linguagem e equipes próprias voltadas para a notícia.  

 

O radiojornalismo se abastecia de notícias no “roubapress”, isto é, 
informações surrupiadas dos jornais impressos. Foi a era da cola e tesoura... O 
anedotário radiofônico registra o caso daquele locutor que, encarregado de 
comprar o jornal na banca e com ele ‘fazer’ uma edição de radiojornalismo, 
chegou atrasado à emissora e começou a ler o noticiário da primeira página, ao 
microfone. De repente, deparou com a realidade: “continua na página 
seguinte!”. (TEODORO, 1970, p. 99) 

 

Inicialmente, portanto, os radiojornais não apresentavam equipe própria, já que as 

notas eram simplesmente recortadas de jornais impressos e lidas por qualquer locutor que 

estivesse de plantão, sem a adaptação necessária para a linguagem oral exigida pelo rádio. 

Essa prática muitas vezes dificultava ou impedia a compreensão por parte do ouvinte. 

Por terem como base jornais impressos, as Rádios Tupi e Nacional implantaram 

horários fixos para edições de jornais falados. No entanto, essas estações apenas usavam as 

estruturas dos co-irmãos impressos, sem montarem uma estrutura própria. 

                                                 
126  No Jornal da Manhã , Roquette-Pinto irradiava informações com comentários a partir da realidade 
brasileira. Os conhecimentos do médico e educador complementavam as notícias. Roquette desempenhava, 
naquela época, a função que depois surgiu na televisão americana e passou a ser chamada de âncora. Porém, 
faltava material humano para esse tipo de atividade. Além disso, com a comercialização das emissoras, esse 
tipo de produto não interessava mais. 
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O radiojornalismo propriamente dito passou a existir com o advento da II Guerra 

Mundial, quando começaram a ser formadas equipes, linguagem e estilo próprios, assim 

como espaços fixos para programas de notícias e a contratação de serviços de agências de 

notícias. Os conflitos criavam uma urgência e um interesse pela divulgação dos fatos. 

 Enquanto os jornais só poderiam informar na edição seguinte, o rádio podia 

atualizar as notícias a qualquer momento. Até mesmo da linha de batalha: “Alguns 

locutores consagrados do ‘Repórter Esso’, da Rádio Nacional, foram enviados ao front, 

onde atuavam como correspondentes de guerra, transmitindo, via telefone, as últimas 

informações” (JAMBEIRO, 2003, p. 124). 

As demais emissoras não tinham contrato com agências de notícias nem equipes que 

contassem com redatores, apuradores, repórteres ou correspondentes estrangeiros. No 

entanto, com o avanço da líder Nacional no caminho do jornalismo e a cobrança da 

população, que queria em acompanhar os últimos acontecimentos da Guerra, as concorrentes 

se prepararam para enfrentar a poderosa estação estatal, entrando na guerra do jornalismo. 

O conflito mundial, além de despertar o interesse da população, forneceu matéria-prima 

para os programas. Diferentemente de outros gêneros, como a dramaturgia, os musicais e os 

programas de auditório e de humor, o jornalismo ainda não tinha encontrado um caminho 

próprio no rádio. Além das dificuldades técnicas para realização de reportagens externas, a 

falta de liberdade impedia a produção de conteúdo para alimentar as edições e o material 

imposto pelo DIP não era muito atrativo para a população.   

Apesar do controle da censura e da máquina de propaganda estatal continuar controlando o 

radiojornalismo, a quantidade de notícias proporcionada pela guerra e o interesse do 

governo e da população na cobertura fizeram com que os noticiosos deslanchassem a partir 

da década de 40. Mesmo assim, lembra o jornalista paulista Murilo Antunes Filho em 
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depoimento ao documentário Rádio no Brasil, era difícil para o radialista desempenhar esta 

função: 

 

Era praticamente proibido o improviso no rádio. O jornalismo, na época, era 
feito através de notícias datilografadas que eram lidas pelos locutores. Ninguém 
podia improvisar e dar notícias que não estivessem datilografadas porque elas 
ficavam no arquivo para posterior verificação da censura, caso houvesse 
qualquer transgressão. Pode parecer curioso, mas os locutores, quando 
chegavam ao estúdio, encontravam sempre uma relação de notícias que não 
poderiam ser transmitidas segundo determinação do DIP. E isso ocorreu de 
1937 a 1945.  

 

Além de manter a população informada, o rádio também aderiu a campanhas 

ligadas à II Guerra, como em 1941, quando a Rádio Nacional lançou a “campanha do 

alumínio”, para recolher o minério para que pudesse ser usado na fabricação de aviões. A 

campanha foi lançada no programa infanto-juvenil A Hora da Juventude127. 

 

 

IV.6.1 - Repórter Esso 

 

A grande revolução do radiojornalismo ocorreu através do Repórter Esso, que estreou 

em 28 de agosto de 1941. A primeira notícia foi lida por Romeu Fernandes às 12h45, pela 

Rádio Nacional do Rio128. Este noticioso foi o primeiro a contar com uma redação feita 

especialmente para o veículo rádio, atendendo às suas necessidades e à sua linguagem, criando 

assim um estilo próprio para o radiojornalismo brasileiro. Devido ao modelo inovador e 

                                                 
127  Cf. CALABRE, 2002b.  
128  Segundo Sônia Virgínia Moreira, o Repórter Esso, antes de estrear para todo o país pela Rádio 
Nacional, teve uma fase experimental, em 1941, pela Rádio Farroupilha, de Porto Alegre. Cf. MOREIRA, 
1991, p.26. 
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também à curiosidade em torno da II Guerra, o Repórter Esso rapidamente despertou o 

interesse da população, figurando entre os programas líderes de audiência na época.  

O seu slogan, “Testemunha ocular da história”, passou a ser conhecido por toda a 

população. Patrocinado e produzido pela empresa americana de petróleo Esso, permaneceu 

no ar por 27 anos. O noticiário acabou rompendo as fronteiras do veículo e foi incorporado 

à programação da TV assim que ela surgiu no país, em 1950.  

O jornal inovava também pelo uso de material da agência americana United Press 

International (UPI), “dedicada especialmente à ação dos Aliados nos campos de combate na 

Europa” (SAROLDI, 2005, p.77), ao contrário das emissoras concorrentes, que, na ocasião 

do lançamento do Repórter Esso, não contavam com serviços de agência de informações 

nem equipe de jornalismo. Tendo como base as notícias da UPI, o programa seguia as 

normas rígidas e funcionais dos noticiários radiofônicos norte-americanos. 

Como o radiojornalismo era uma novidade no país, no início não havia mão-de-obra 

qualificada e sua redação foi assumida por publicitários da mesma agência que cuidava da 

conta da Esso no Brasil.  

 

O Repórter Esso  era elaborado com base nas notícias distribuídas pela 
agência de publicidade McCann-Erickson, detentora da conta da Esso Standard 
de Petróleo, companhia multinacional patrocinadora (como o próprio nome 
confirma) do programa jornalístico. (MOREIRA, 1991, p.26) 

 

O programa, baseado no formato americano, acabou se transformando também 

numa espécie de guia para a formação do radiojornalismo brasileiro, com características 

que ditam as regras para o setor até hoje. Como não existia no país um modelo, coube ao 

Repórter Esso implantar um padrão. Em entrevista ao documentário Rádio no Brasil, um 
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dos locutores do noticiário, Roberto Figueiredo, atribui ao programa a referência que 

orienta até hoje o jornalismo em rádio. 

 

O Repórter Esso foi o maior informativo de rádio de todos os tempos, 
sem dúvida alguma. Ele implantou os pilares do radiojornalismo e que 
propiciaram também a formulação das primeiras sementes que foram 
introduzidas no próprio telejornalismo, com toda a organização que o 
radiojornalismo pode criar e servir e se constituir de exemplo para a feitura de 
outros noticiosos de rádio, que não alcançaram a credibilidade do Repórter 
Esso, muito longe disso e também dos próprios noticiosos.  

 

O programa seguia o mesmo formato implantado pela multinacional norte-

americana de petróleo em outros pontos do continente americano. Quando chegou ao 

Brasil, o noticiário já estava no ar em outras importantes cidades americanas. “O 

lançamento definitivo do programa acontecia no Brasil referendado pelo sucesso alcançado 

em Nova Iorque, Buenos Aires, Santiago, Lima e Havana, cidades onde o ‘Repórter Esso’ 

já era transmitido regularmente.” (MOREIRA, 1991, p.26) 

No ano seguinte ao do lançamento pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, o jornal 

já apresentava versões regionais pelas Rádios Record de São Paulo; Incofidência, de Minas 

Gerais; Farroupilha, do Rio Grande do Sul; e Clube, de Pernambuco.  

Além dos cuidados com o formato e com a linguagem, havia o rigor com o horário 

de veiculação das edições do Repórter Esso , que entravam no ar às 8:00, 12:55, 19:55 e 

22:55, além das edições extras. Os relógios do país passaram a ser acertados pelo jornal, 

devido à sua pontualidade.   

 
O “Repórter Esso” da Rádio Nacional foi o mais importante radiojornal. 

Até hoje sua marca está impressa em tudo o que existe no gênero. A começar 
pelos horários. Até o seu aparecimento, os radiojornais tinham “mais ou 
menos” hora certa de ir ao ar. O “Repórter Esso” primou pelo horário. Podia-se 
acertar o relógio pela sua fanfarra de abertura. (TEODORO, 1970, p. 99) 
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Esse radiojornal conquistou uma credibilidade inquestionável. Mesmo quando não era 

o primeiro a dar uma notícia, as pessoas só tinham certeza da veracidade dela quando a ouviam 

através do Repórter Esso. “Sua credibilidade era tão grande que o público só acreditava nas 

notícias se confirmadas pelo ‘Repóter Esso’.” (JAMBEIRO, 2003, p.124). Segundo Gontijo 

Teodoro (1970, p. 99), “nunca se viu uma de suas notícias desmentidas ou contestadas”.  

Como não havia apresentador fixo, em 1944, foi promovido um concurso para a 

escolha da voz padrão do Repórter Esso. O vencedor foi Antônio Salgado, que não chegou 

a estrear, pois se recusou a deixar Porto Alegre, onde morava. No lugar, foi convocado o 

segundo colocado, Heron Domingues, que estreou no dia 03 de novembro de 1944, 

permanecendo até 1962. Domingues se consagrou como a “voz oficial” do programa. 

De 1962 até 1968, o noticioso foi comandado por Roberto Figueiredo, que no dia 23 

de novembro de 1968, às 21h55, pela Rádio Globo, apresentou, com a voz embargada, a 

última edição do Repórter Esso, sempre embalada pela abertura criada especialmente pelo 

maestro Carioca: “A Esso Brasileira de Petróleo e seus revendedores, depois de 27 anos, 

resolveram desativar o Repórter Esso pelo rádio”. (FIGUEIREDO apud TAVARES, 1999). 

Também se destacaram na condução do Repórter Esso Saint-Clair Lopes, Aurélio 

de Andreade, Jorge Curi, Romeu Fernandes, Casimiro Pinto Neves, Kalil Filho, Rui 

Figueira e Gontijo Teodoro, no Rio de Janeiro. Nas edições regionais, destaque para as 

apresentações de Edson de Almeida pela Rádio Jornal do Commercio, de Recife; de Lauro 

Haggemann pela Rádio Farroupilha, de Porto Alegre; de Aloísio Campos pela Incofidência, 

de Belo Horizonte; de Dalmácio Jordão, em São Paulo, pela Rádio Tupi129.  

Porém, foi Heron Domingues quem personalizou a voz do Repórter Esso, enquanto 

Gontijo Teodoro ficou mais conhecido como o da edição televisiva. “Heron Domingues, 
                                                 
129  Cf. TAVARES, 1999, p.76. 
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seu titular, deu personalidade ao Repórter Esso do rádio, transformando-o em modelo dos 

nossos radiojornais.” (TEODORO, 1970, p. 99) 

Para a radialista Dayse Lúcidi, parte da credibilidade do programa se devia a uma 

preocupação que se tinha com o jornalismo da Rádio Nacional na época.  

A Rádio Nacional tinha uma coisa. A notícia daqui só saía se fosse 
verdadeira. Tem que checar até o fim. Se vocês derem que alguém morreu, tem 
que morrer [rindo]. Era o Heron Domingues. O jornalismo da Rádio Nacional 
tinha aquela cosia maravilhosa do Repórter Esso. (LÚCIDI, 2005)  

 

Heron esteve à frente do microfone por seis anos. Como, no início, a redação era feita 

pela própria agência de publicidade, em 1948, a direção da Rádio Nacional sentiu a necessidade 

de criar seu próprio Departamento de Radiojornalismo, que foi batizado com o pomposo nome 

de Seção de Jornais Falados e Reportagens. Heron Domingues criou o que seria o esboço do 

primeiro manual de radiojornalismo brasileiro, em que constavam objetivos e importância, 

além de 22 itens fundamentais para a produção e  execução de um jornal falado. 

 

O Repórter Esso  estava bem estruturado e se atualizando a cada passo. 
Foi ele que deu forma e credibilidade ao rádio e ao telejornalismo no Brasil... 
Coube à Esso, no Brasil, o pioneirismo de contratar os serviços de uma agência 
de notícias, montar uma redação (dentro da Rádio Nacional), selecionar 
jornalistas e com tudo isso implantar uma nova era e um marco no 
radiojornalismo brasileiro. (TEODORO, 1970, p. 157) 

 

 

IV.6.2 – Outros jornalísticos  

 

Como o Repórter Esso era uma atração imbatível, as concorrentes procuraram 

produtos diferenciados para conquistar o público em crescente interesse por informações 

jornalísticas. Entre as alternativas que buscaram estava oferecer um tempo maior de notícias, 
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já que pelo rígido modelo do Repórter Esso cada edição não podia ultrapassar cinco minutos 

de duração. Ou então abrir espaço para notícias mais analíticas ou acompanhadas de 

comentaristas, críticos, analistas e repórteres no ar, figuras que não faziam parte do padrão do 

Repórter Esso, como revela o radialista Saint-Clair Lopes (1970, p.48): 

 

O método foi adotado pelas emissoras e, por muitas vezes, ampliado por 
horários mais longos, permitindo maiores detalhes das notícias sintetizadas nos 
programas de cinco minutos: quinze, trinta minutos foram espaços adotados. Até 
hoje as emissoras populares e de notícias possuem edições de hora em hora no 
modelo cinco minutos criado pelo Repórter Esso para atualizar as notícias do 
momento.  

Um desses noticiosos que surgiram como uma alternativa ao Repórter Esso foi o 

Grande Jornal Falado Tupi. De olho na audiência obtida pela Rádio Nacional, a Tupi130 

também tratou de colocar em sua grade de programação, ao lado de radionovelas e 

programas de auditórios, atrações em que as notícias passaram a ser as grandes estrelas.  

Assim, foi ao ar no dia 03 de abril de 1942, às 22h, O Grande Jornal Falado Tupi, em São 

Paulo, com os locutores Ribeiro Filho, Alfredo Nagib, Mota Neto, Auriphebo Simões e 

Armando Bertoni, sob a direção de Corifeu de Azevedo Marques. 

                                                 
130  Com o slogan “O Cacique do Ar”, a Rádio Tupi foi fundada em 25 de setembro de 1935, marcando 
a investida do conglomerado de Assis Chateaubriand no mercado radiofônico. A inauguração contou com a 
presença do cientista italiano Guglielmo Marconi como convidado especial. Na ocasião, foi executado, nos 
primeiros estúdios no bairro portuário do Santo Cristo, no Rio de Janeiro, o Hino Nacional pela Orquestra 
Sinfônica Brasileira, sob a regência do maestro Heitor Villa Lobos. Pouco depois, a emissora se transferiu 
para a Avenida Venezuela, na região da Praça Mauá, e passou a ser vizinha a líder Rádio Nacional. A Tupi 
visava ocupar um lugar de destaque no mercado, e buscou desbancar a concorrente, pelo menos no espaço 
físico, construindo o maior auditório do país, que passou a ser chamado de “Maracanã dos auditórios”, numa 
alusão ao então maior estádio do mundo. Fizeram a história da emissora os locutores e apresentadores: Ary 
Barroso (com programas de calouros e como pioneiro nas transmissões esportivas), Julio Louzada, Carlos 
Frias, Reinaldo Dias Leme, Abelardo Barbosa (o Chacrinha), Aerton Perlingeiro, Gontijo Teodoro, Oswaldo 
Luiz, Décio Luiz, Alberto Curi, Antônio de Almeida, Raul Brunini e Aluísio Pimentel, além de José Maria 
Scassa e o "papa da locução", Oduvaldo Cozzi, na área esportiva. Entre os atores, faziam parte do elenco da 
Tupi grandes nomes como Paulo Porto, Ioná Magalhães, Nanci Wanderley, Luiza Nazareth, Rodolfo Mayer, 
Orlando Drummond, Lourdes Mayer, Heloisa Helena, Sady Cabral,  Zezé Macedo, Castro Gonzaga, Silvino 
Neto, Costinha, Chico Anysio, Ari Leite, Colé e Ema D'Ávila. A estrutura da Rádio Tupi foi a base da 
programação da TV Tupi na época de sua estréia, em 1950.  
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Segundo Auriphebo, em depoimento ao livro Histórias que o Rádio não contou, de 

Reynaldo Tavares, o programa chegou a ser acusado de nazista, porque, no início da II 

Guerra, os alemães estavam levando vantagem nos confrontos, o que era narrado no jornal, 

levando leitores a denunciar o noticiário à polícia. Cada edição de O Grande Jornal Falado 

Tupi tinha uma hora de duração131. 

Baseado na experiência em São Paulo, o programa foi introduzido na emissora do 

grupo Diários Associados do Rio, em que permaneceu no ar até o final dos anos 90 com o 

título de Grande Jornal Tupi, transmitido à meia-noite. Seus últimos apresentadores foram 

Collid Filho132, Alberto Curi, Aluísio Pimentel, Mauro Sérvio e Luís Nascimento.  

Voltado especificamente para a II Guerra Mundial, a Rádio Tupi lançou o Boletim 

de Guerra Tupi, que fazia concorrência ao Repórter Esso, e Caleidoscópio , com 

comentários de Carlos Frias, que tinha por objetivo ganhar simpatia da população brasileira 

à causa aliada. 133 

A emissora do empresário Assis Chateaubriand, entusiasmada com o retorno de 

audiência do jornalismo, lançou ainda o Matutino Tupi, em versões para São Paulo e para o 

Rio de Jane iro. O programa foi criado também por Coripheu de Azevedo Marques. Em São 

Paulo, ficou no ar até 31 de janeiro de 1977 e, no Rio de Janeiro, até o início dos anos 2000, 

destacando-se na versão carioca a locução de Alberto Cury134. 

                                                 
131  Cf. TAVARES, 1999, p. 76 
132  Collid Filho apresentou O Grande Jornal Falado Tupi  de 1955 a 1958. Morreu em 2004, em plena 
atividade, comandando as madrugadas da emissora carioca, função que exercia desde 1961. Foram mais de 50 
anos de profissão iniciados na própria Rádio Tupi.  Durante 20 anos, apresentou no rádio e na TV o programa O 
clube do Guri. Paralelamente, trabalhou na Rádio Mauá. Substituiu Ary Barroso na apresentação dos Calouros 
Tupi, além dos programas Rádio Seqüência G3  e Caleidoscópio, todos apresentados no auditório da rádio.  
133  Cf. DICIONÁRIO HISTÓRICO BIOGRÁFICO BRASILEIRO. CPDOC/FGV. 
134  Alberto Cury vinha de uma família de radialistas. Era irmão do locutor esportivo Jorge Cury e do 
humorista Ivon Cury. Sua voz acabou associada ao regime da ditadura militar por ter atuado também como 
locutor oficial do Exército Brasileiro. 
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A estação implantou ainda o Sentinelas da Tupi, noticioso de cinco minutos de 

duração que vai ao ar de hora em hora. O jornal é produzido até hoje na Rádio Tupi do Rio de 

Janeiro. O jornalista Décio Luiz, que trabalhou na emissora, explica que uma das alternativas 

encontradas pelas Emissoras Associadas para combater o Repórter Esso foi explorar o 

noticiário nacional, já que a concorrente dava grande espaço para as notícias estrangeiras. 

   

Então nós começamos a contar o que estava acontecendo ali na esquina, o 
que acontecia na Paraíba, o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. 
Começamos a dar o noticiário do Senado Federal, de Câmara dos Deputados, de 
Câmara dos Vereadores, tudo sucintamente, dentro daqueles cinco minutos do 
jornal. 135  

 

Na esteira de programas jornalísticos voltados para a cobertura do conflito mundial, 

a Rádio Globo do Rio de Janeiro criou o programa Correspondente de Guerra. Já o 

principal programa jornalístico da casa, o Globo no Ar, com edições de cinco minutos a 

cada hora cheia (que faz parte da programação da  emissora até hoje), teve como destaque a 

transmissão ao vivo dos acontecimentos relativos à movimentação política e militar que 

resultou na deposição de Getúlio Vargas e no fim do Estado Novo. 136 

 

 

IV.7 – FIM DA GUERRA: FIM DO ESTADO NOVO 

  

O fim da guerra foi noticiado e saudado por todas as emissoras de rádio. Através 

dele, a população tomou conhecimento do encerramento do conflito. As músicas tocadas 

passaram a ser mais festivas e as estações radiofônicas saudavam o fim deste período bélico 

                                                 
135  Depoimento de Décio Luiz ao documentário Rádio no Brasil. 
136  Cf. DICIONÁRIO HISTÓRICO BIOGRÁFICO BRASILEI RO. CPDOC/FGV 
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em seus programas jornalísticos e de auditório ou promoviam shows para festejar. O 

mesmo público que acompanhou passo a passo a guerra soube pelo rádio e comemorou 

através dele o seu fim, como lembra a radialista Nena Martinez (2005): “As rádios 

passaram por momentos de euforia. Foi uma festa quando anunciaram o fim da guerra. 

Todas as emissoras eram explosões de alegria”. Já Luiz Mendes (2005) comparou o clima 

na época ao de uma final de campeonato mundial: “A alegria contagiante das emissoras foi 

a semelhante à de uma vitória da Copa do Mundo”.   

O que pode indicar que o fim da guerra já sinalizava um baque no regime brasileiro 

é o fato de que, ao contrário do que normalmente acontecia, não foi a estatal Rádio 

Nacional que saltou na frente para marcar o fim da Guerra. As emissoras Tamoio e Tupi, 

pertencentes a Assis Chateaubriand – na ocasião, um feroz opositor a Vargas –, 

comandaram a festividade no então Distrito Federal. 

 
Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, Jorge Goulart 

(cantor) relembra que houve um grande concerto pela paz, dirigido pelo locutor 
Carlos Frias. Num palco armado em frente ao edifício das rádios, em plena 
Praça Mauá (onde também está localizada a Rádio Nacional), os elencos da 
Tupi e da Tamoio estavam presentes em peso para homenagear a “paz 
mundial”. (FAOUR, 2002, p.17) 

Como o fim da guerra, veio junto o processo de queda do Estado Novo. As 

emissoras brasileiras começaram a respirar o ar democrático com o afrouxamento da 

censura e do controle da máquina de propaganda do governo Vargas.   

 

O que parece acontecer é um grande esforço conjunto para se apagar da 
memória da sociedade a imagem repressora do regime e a sua vinculação com 
os regimes autoritários. O regime busca, desta forma, uma saída para a sua 
própria sobrevivência, abrindo as portas para os ideais democráticos, desde que 
estes sejam manifestações puramente discursivas. (PAULO, 1994, p.150) 

 



 

 

18
4 

Num desafio à censura do Estado Novo, as empresas jornalísticas do grupo 

Diários Associados, do empresário Assis Chateaubriand, intensificaram a 

campanha contra o governo de Getúlio Vargas. 

 

A desobediência nas empresas de Chateaubriand desafiava a máquina de 
censura, que, em 1945, já demonstrava evidentes sinais de fraqueza. Como o 
censor de plantão não conseguia contornar a situação, o próprio diretor do DIP, 
Major Amílcar Dutra de Menezes, foi aos estúdios da Rádio Tupi para impedir 
que fosse veiculada uma entrevista gravada com o ex-chanceler Oswaldo 
Aranha, que conclamava o fim da censura, a democracia e eleições. O empenho 
pessoal de Dutra conseguiu com que não fosse veiculada a entrevista, porém, 
não foi capaz de impedir que fosse reproduzida e publicada pelo jornal paulista 
“Diário da Noite” e em seguida colocada no ar pela Tupi de São Paulo. O 
diretor do DIP deu ordens para que os transmissores da estação fossem 
lacrados, mas os agentes e a polícia não conseguiram chegar aos estúdios para 
retirar a emissora do ar, pois diretores e funcionários fizeram uma barricada. 
Diante disso, a Tupi continuou funcionando normalmente e o então poderoso 
DIP teve que ler no dia seguinte, no “Diário da Noite”, a manchete 
“Tupiniquins do Sumaré comeram a língua e a autoridade do DIP”. (MORAIS, 
1994, p. 454) 

 

Buscando salvar o regime, já em estado de agonia, Vargas ainda tentou, em 1945, 

reorganizar a Nação. Era preciso apagar as marcas que associavam o Brasil ao eixo. Com 

isso, foram afastados os colaboradores que mais se associavam aos regimes fascista e 

nazista, como Filinto Müller, o temido chefe da Polícia do Distrito Federal, e Lourival 

Fontes, o todo poderoso do DIP. 

 

Até o início da Segunda Guerra, no interior do aparelho de Estado 
brasileiro havia inúmeros simpatizantes dos regimes nazi-fascistas, como 
Francisco Campos (autor da ‘Polaca’, a Constituição do Estado Novo), o chefe 
da Polícia Filinto Müller, além de vários oficiais – generais das Forças 
Armadas. Os próprios baluartes militares do sistema – Pedro Aurélio de Góis 
Monteiro e Eurico Gaspar Dutra – não escondiam sua admiração por Hitler e 
Mussolini. (MARANHÃO, 2004) 
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Os Estados Unidos, que na época da Guerra fazia vista grossa para a ditadura 

brasileira em contraste com seu discurso democrático, com a vitória no conflito mundial 

passaram a ficar incomodados com aquela situação. “O regime de Vargas, deixou, então, de 

ser uma ditadura bem vista pelos americanos... o relacionamento amistoso com a ditadura 

varguista não era compatível com o discurso americano em defesa das liberdades 

individuais.” (JAMBEIRO, 2003, p. 154) 

O Estado Novo começava a demonstrar a sua fraqueza. Pressionado, Vargas marcou 

eleições para 1945. Surge um movimento em defesa da permanência de Vargas no poder . 

O representante do tenentismo, Eduardo Gomes, pela UDN; o ex-ministro da Guerra, 

General Gaspar Dutra, pelo PSD; e os que apoiavam a manutenção de Getúlio Vargas, pelo 

PTB, que tinha como slogan “Queremos Vargas”. A atuação dos defensores de Getúlio 

resultou no movimento que passou a ser chamado de “Queremismo”, que surgiu em maio 

de 1945 no Rio de Janeiro com objetivo de lutar pela permanência de Vargas no poder137.  

Diante da força já evidente do rádio, os líderes do movimento trataram de se 

mobilizar para que a causa ganhasse espaço nas estações. A Rádio Clube do Brasil, que 

teve origem na emissora paulista que compôs a cadeia que deu sustentação à Revolução 

Constitucionalista de 1932, novamente se engajou em uma campanha política. A estação foi 

colocada por seu proprietário, Hugo Borghi, a serviço do Queremismo.   

 

No início de 1945, com a crise do Estado Novo, o Ministro Souza Costa 
sugeriu ao empresário Hugo Borghi a compra das emissoras do grupo – que estavam 
a venda – e as convertesse em instrumento de defesa do Governo. Para tanto, Borghi 
recebeu uma contribuição governamental de cinco milhões de Cruzeiros.138  

  

                                                 
137  Cf. DICIONÁRIO HISTÓRICO BIOGRÁFICO BRASILEI RO. CPDOC-FGV 
138  DICIONÁRIO HISTÓRICO BIOGRÁFICO BRASILEIRO, verbete Rádio Clube do Brasil . 
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Tendo como base as emissoras pertencentes ao grupo Rádio Clube, o movimento 

arrendou ou recebe apoio de outras, formando um total de 130 estações coligadas na rede 

Queremista. Para o radialista Luiz Mendes, apesar de o movimento ter fracassado, se o 

Queremismo conseguiu alguma visibilidade deve-se ao uso do rádio na defesa da causa.  

 

Tinha um cidadão, parece que era Borghi o nome dele, que era diretor da 
Rádio Clube do Brasil. E ele criou o movimento “Queremista- Queremos 
Getúlio”. De certa forma, o Queremismo foi uma das razões para da Revolução 
de 45. Porque aquela derrubada de Getúlio, em 45, foi porque tinha gente que 
achava que ele estava por trás deste movimento. Mas ele não estava. Era um 
movimento espontâneo. Eu me lembro que o Brigadeiro Eduardo Gomes, que 
era o homem indicado para a Presidência da República pela oposição, falou que 
esses queremistas eram marmiteiros, os pobres que comem marmitas nas obras, 
então, o Borghi pegou aquilo que era pejorativo e começou a veicular na 
estação para atingir os candidatos e contar com apoio da massa de 
trabalhadores e pessoas de classe social mais baixa. (MENDES, 2005) 

    

Temendo um novo golpe, o Exército se opôs a Getúlio e tomou as rédeas da crise, 

garantindo novas eleições. Assim, pôs fim à Era Vargas. Segundo Luiz Mendes, mesmo 

com a deposição de Vargas, o Queremismo continuou resistindo por um tempo, usando o 

rádio para conclamar a população, neste caso, para a volta de Getúlio, o que aconteceu 

cinco anos depois, com a eleição direta do político gaúcho. 

 

Mesmo após a destituição de Vargas, o Queremismo continuou 
resistindo. Além da rádio do Borghi, muitas rádios participaram do movimento 
antes da queda, e algumas, espalhadas pelo país, permaneceram com a causa. 
Na verdade, o movimento nunca acabou, tanto que os Queremistas e a cadeia 
formada pelo movimento continuaram agindo, principalmente através de rádios 
do sul, na causa para o retorno de Vargas ao poder, tanto que isso aconteceu em 
50. (MENDES, 2005) 
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Embora o movimento Queremista tenha tentado resistir à destituição de Vargas, 

ocorrida em 29 de outubro de 1945, acabou definhando e ficando apenas em resistências 

isoladas, lembra Luiz de Carvalho (2005): 

 

Com a deposição de Getúlio, o Queremismo praticamente acabou na 
capital. Mesmo porque o regime estabelecido ficou de olho na Rádio Clube, 
que teve que fazer um movimento muito velado. A continuidade foi maior no 
sul, mas com pouca força e por pouco tempo, sem chegar aqui ao Rio.  

 

No momento da queda do presidente, os funcionários das rádios estatais não sabiam 

que posição tomar. Na Rádio Mauá, braço trabalhista do governo, a maioria dos 

funcionários abandonou a emissora com medo de serem presos, como lembra Nena 

Martinez (2005): 

 

As pessoas saíram e me deixaram trabalhando sozinha, na locução e na 
mesa [expressão simplificada para designar a mesa de som onde se opera a 
rádio]. Fiquei falando e na mesa. Aí eles chegaram [a força militar] e disseram 
assim: “Você está falando e dirigindo a rádio. E os outros?” “Foram embora e 
me deixaram”, respondi. Ele se virou e disse: “Mas que barbaridade, uma 
menina dessas – eu tinha uns 18 anos –, deixaram uma menina num cargo tão 
elevado... Feche a rádio e vá embora”, determinaram. 

 

Com o anúncio da queda de Getúlio e do Estado Novo, o rádio sofreu um grande 

momento de apreensão. Segundo os profissionais da época entrevistados para este trabalho, 

o veículo, que tinha se desenvolvido sob o incentivo e controle da Era Vargas, em plena 

fase conhecida como a Era do Rádio foi pego de surpresa. O anúncio da deposição criou 

um impasse nas emissoras estatais, revela Dayse Lúcidi (2005): 

   

O que me lembro é que as emissoras ficaram meio perdidas. Não sabiam 
se continuavam com a programação normal como se nada tivesse acontecido, 
se saíam do ar, se noticiavam, se não noticiavam, se cobriam ou não. Foram 
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algumas horas de impasse, mas que, logo depois, foram vencidas pelos 
profissionais, que mantiveram a programação e cobriram jornalisticamente as 
alterações políticas dentro das possibilidades de momento. A programação só 
foi suspensa com o suicídio de Getúlio, anos depois.  

   

Em entrevista para este trabalho, o radialista Luiz Mendes explicou que houve um 

impasse, que não ficou restrito às emissoras do governo. As rádios privadas também 

passaram pelo impasse de como agir diante da queda do governo.   

 

Acostumadas a funcionar sob o controle da censura e do regime, assim que 
houve a queda, os departamentos de jornalismo ficaram sob um certo 
nervosismo, dar ou não a notícia? A quem perguntar as orientações? Mas como a 
censura já tinha caído e a concorrência era grande, e a garra do profissional de 
rádio era grande, muitas vezes heróica para cumprir sua missão, não me lembro 
qual, mas em pouco tempo, uma mais corajosa [estação] anunciou e, em seguida, 
todas cobriram o fato. Porém, logo em seguida as novas forças políticas trataram 
de enviar comunicados oficiais às estações para que o novo regime fosse 
oficialmente comunicado à Nação, o que foi feito pelo rádio, principal meio de 
comunicação do país, portanto recebendo uma atenção especial do poder recém-
estabelecido. Novamente foi através do rádio que a população brasileira tomou 
conhecimento das alterações políticas. (MENDES, 2005) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

18
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerações Finais 
 

 

 

O objetivo da presente pesquisa foi explorar o papel e a importância do rádio e de 
seus profissionais no período da Era Vargas, de 1930 a 1945. Para tal, utilizamos pesquisa 
bibliográfica em livros, revistas, jornais e na Internet. Também entrevistamos alguns 
profissionais que vivenciaram o dia-a-dia do veículo naquele espaço de tempo e que, desta 
forma , puderam enriquecer este estudo com detalhes que escapam aos livros acadêmicos. 

 
No início da Era Vargas, o rádio ainda engatinhava no Brasil. O setor era marcado 

pelo improviso. As primeiras emissoras eram mantidas por grupos, pessoas que se 

associavam para colocar no ar um projeto, quase uma aventura. Este foi o caso da pioneira 
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Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada por Roquette-Pinto em 1923. Naquela época, 

os aparelhos receptores ainda não eram fabricados no Brasil e os ouvintes, para poder usá-

los, ainda tinham que pagar uma taxa ao governo. Este modelo de produção e recepção do 

rádio o tornava extremamente elitista, o que se refletia em sua programação, marcada pela 

música erudita. A situação só começou a mudar em 1932, quando foi publicado o decreto 

no 21.111, que liberava a veiculação de anúncios comerciais. Assim, as emissoras tiveram 

que buscar uma programação mais popular, para aumentar o número de ouvintes e, desta 

forma, atrair mais anunciantes. 

Paralelamente a isso, o barateamento dos aparelhos receptores e os esforços do 

governo contribuíram para aumentar o número de ouvintes. A esta altura, Getúlio Vargas, 

que já tinha descoberto a utilidade do rádio para sua manutenção no poder, incentivava a 

instalação de aparelhos em escolas, indústrias e praças. O objetivo era facilitar a sua própria 

comunicação com a população. 

O rádio foi, desde o início, um importante aliado de Vargas. Inspirado no modelo do 

nazismo de Hitler, ele criou uma engenhosa máquina de propaganda, cuja base era justamente 

o rádio. Era através dele que o presidente fazia ecoar suas bandeiras do trabalhismo e da 

construção de uma identidade nacional. Para tal, ele fazia uso de dois instrumentos principais: 

o programa Hora do Brasil, que era veiculado diariamente em rede nacional obrigatória, e a 

aquisição de emissoras estatais e pelo rígido controle das privadas.  Os ensaios para um 

programa em rede obrigatória aconteceram em meados da década de 30, mas só muitos anos 

depois, com a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, é que o produto passou a 

ser irradiado para todo o país. Apesar da decisão estratégica de veicular a Hora do Brasil  a 

partir de 20h, momento em que a maioria dos trabalhadores estava jantando, o programa 

apresentou grande rejeição. Por isso, o governo se empenhou em torná-lo mais atrativo. Além 
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do noticiário, havia quadros sobre música, literatura, informações turísticas e de cultura geral. 

No quadro Recordações do Passado, se exaltava feitos da nacionalidade. Também foi 

realizada a adaptação de fatos históricos para radioteatro. 

A Rádio Nacional, que estava nas mãos do norte-americano Percival Farquhar, foi a 

primeira rádio a ser encampada pelo governo. Na verdade, todos os veículos de comunicação 

mantidos por Farquhar sofreram intervenção do governo. A encampação da Rádio Nacional 

aconteceu em 1940. A emissora, que já despontava como uma das favoritas do público, se 

fortaleceu ainda mais sob domínio estatal. Gerida por uma administração profissional, 

baseada num modelo comercial, e livre de um estilo “chapa branca”, a rádio crescia em 

audiência e se tornava um ótimo instrumento de difusão das idéias de Getúlio Vargas. A 

emissora investiu na contratação de nomes de peso, entre cantores e atores; promoveu 

diversos concursos, como A Rainha do Rádio; criou a Orquestra Brasileira, regida pelo 

maestro Radamés Gnatalli; foi o berço das radionovelas e também do radiojornalismo.  

A primeira radionovela brasileira foi Em busca da felicidade, que estreou em 1941 e 

ficou três anos no ar. A adaptação do original cubano de Leandro Blanco foi um fenômeno 

de audiência. Com o sucesso desta primeira montagem, o gênero se multiplicou, não só na 

Rádio Nacional, mas também nas concorrentes. Três anos depois de inaugurar a atração, a 

Nacional exibia nada menos do que 14 radionovelas. 

O jornalismo feito especialmente para o veículo rádio nasceu com o surgimento do 

Repórter Esso, noticioso que era transmitido pela Rádio Nacional com o patrocínio da 

empresa norte-americana de petróleo Esso. Usando a mesma fórmula implantada em outros 

países, esta foi a primeira experiência de trabalho jornalístico especificamente voltada para 

o meio rádio no Brasil. Todas as tentativas anteriores eram marcadas pela adaptação de 

textos de jornais impressos para a mídia oral, o que tornava a linguagem rebuscada e a 
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compreensão difícil. Com o slogan “Testemunha ocular da História”, o Repórter Esso 

inaugurou, no Brasil, um estilo, um formato e uma linguagem específicas do 

radiojornalismo, que norteiam a atividade até hoje. Em plena II Guerra Mundial, o 

noticioso primava pelas informações internacionais, com uma cobertura diretamente do 

front, possibilitada pelo uso de correspondentes e de material da agência United Press 

International (UPI). A fórmula do Repórter Esso deu tão certo que ele acabou inspirando 

noticiosos de outras emissoras, como O Grande Jornal Falado Tupi, da Rádio Tupi de São 

Paulo, e O Globo no Ar, da Rádio Globo do Rio de Janeiro. 

Outra atração muito popular na época eram os programas de auditório. Embora não 

tenha surgido na Rádio Nacional (o gênero era um desenvolvimento dos programas de 

variedades, como o Programa Casé, da antiga Rádio Philips), rapidamente a atração 

ganhou espaço na grade da emissora e conquistou grande sucesso de público. Entre os 

programas que se destacaram na Rádio Nacional estavam os comandados por César 

Ladeira, Paulo Gracindo e César de Alencar. Nesses programas, se apresentaram grandes 

nomes da música brasileira, como Ângela Maria, Cauby Peixoto, Marlene e Emilinha 

Borba. Nos programas de auditório, também havia disputa de calouros e quadros de humor. 

Outra emissora encampada pelo governo Vargas foi a Rádio Ipanema, rebatizada no 

Estado Novo de Rádio Mauá. Antes de ser passada para controle federal, a estação era 

administrada pelo governo alemão e usada como porta-voz do regime nazista no Brasil. A 

Rádio Mauá, cujo slogan era “a rádio do trabalhador”, foi criada em 07 de setembro de 

1944, com objetivo reforçar a política trabalhista do Estado Novo, que já dava sinais de 

declínio. A emissora dedicava muito espaço às mensagens sobre o governo. O horário de 

maior audiência da Mauá era o início da manhã, quando eram veiculados jornais voltados 

para o operário, que partia cedo para a jornada de trabalho. A partir de cinco da manhã, 
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eram veiculadas três edições de noticiários, intercaladas com programas educativos, de 

saúde e cívicos. Mas, para atrair o maior número possível de ouvintes, a grade da estação 

incluía outros programas, semelhantes aos veiculados pelas emissoras comerciais, como o 

radioteatro. Entretanto, sempre que possível, as mensagens passadas se referiam, 

subliminarmente, a questões referentes ao trabalhador. 

A educação, a agricultura e a fixação do homem no campo eram outras 

preocupações de Getúlio Vargas. Ao criar e legitimar um leque de emissoras, o presidente 

criou mecanismos de atender a cada uma dessas áreas. O rádio foi uma importante 

ferramenta para implantar e popularizar a política educacional do Estado Novo, difundindo 

conceitos da disciplina Educação Moral e Cívica. Neste propósito, foram muito úteis a 

Vargas as Rádios MEC (antiga Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a pioneira, fundada por 

Roquette-Pinto) e Distrito Federal. Para atender às necessidades de comunicação no campo, 

o governo Vargas criou uma rede de distribuição de programas rurais. O Serviço de 

Publicidade Agrícola, subordinado ao Ministério da Agricultura, começou a funcionar em 

1935 e elaborava programas que eram oferecidos gratuitamente a emissoras, 

principalmente, as  do interior. O objetivo do presidente, além de evitar o êxodo urbano, era 

criar um canal de comunicação com a população do campo.  

O rádio, apesar do grande desenvolvimento que alcançou na Era Vargas, foi vítima 

da censura. Ora mais intensa, ora disfarçada, ela esteve presente desde os primeiros dias do 

Governo Provisór io até o fim do Estado Novo. Com a chefia de polícia exercida por Batista 

Luzardo, em 1932 os censores já trabalhavam dentro das emissoras. Assim como outros 

governos autoritários fizeram, Vargas buscou centralizar o controle de sua máquina de 

propaganda e de comunicação. Lourival Fontes foi quem assumiu essa responsabilidade. O 

primeiro deles foi o Departamento Oficial de Propaganda (DOP), que ficou sob controle de 
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Fontes, grande admirador do regime alemão. Em 1934, foi instituído o Departamento de 

Propaganda e Difusão Cultural (DPDC). No início de 1938, ele foi substituído pelo 

Departamento Nacional de Propaganda (DNP), que aumentava ainda mais a autoridade de 

Lourival Fontes. O famoso Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) foi criado no 

ano seguinte, para ampliar e centralizar os poderes dos órgãos de divulgação e controle. 

Lourival Fontes, homem forte da propaganda de Vargas, só deixou o controle do DIP em 

1942, quando, sob pressão popular e em crise com os Estados Unidos, o presidente teve que 

afastar de seu governo as figuras associadas ao nazismo e ao fascismo. Pouco antes da 

queda do Estado Novo, o governo ainda tentou adequar a máquina de propaganda, criando, 

em março de 1945, o Departamento Nacional de Informações (DNI). O trabalho da censura 

na Era Vargas não se limitou a cortes no material que ia ao ar, embora isso acontecesse com 

freqüência. Havia também punições. 

Apesar de todos os esforços em desenvolver a radiodifusão dispensados pelo poder 

público desde a Revolução de 30 com o objetivo de que ela fosse uma aliada, a primeira vez 

que o rádio demonstrou sua força entre as massas foi, ironicamente, contra o governo 

estabelecido. O veículo foi usado para mobilizar a população para um movimento deflagrado 

em São Paulo denominado Revolução Constitucionalista. Como o nome sugere, a principal 

reivindicação do movimento era a votação de uma Constituição, mas também refletia o 

descontentamento das lideranças paulistas com o regime centralizador de Getúlio Vargas. O 

rádio foi fundamental para a Revolução Constitucionalista de 1932. Algumas emissoras 

mobilizaram a população em favor da causa e ajudaram a repassar informações e avisos aos 

revoltosos por meio de sua programação. Durante o movimento, São Paulo ficou sob bloqueio 

naval e terrestre imposto pelo governo Vargas. Como as cartas e jornais eram retidos no Rio de 
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Janeiro e as ligações telefônicas foram praticamente interrompidas, os revoltosos utilizaram as 

emissoras de rádio para divulgar os acontecimentos a outras partes do país. 

O movimento integralista de maio de 1938 tentou, sem  o mesmo efeito, utilizar o 

rádio o rádio para conclamar a população em defesa de sua causa. Os rebeldes planejavam 

invadir, além do Palácio do Catete – sede do governo à época –, algumas emissoras de 

rádio. Chegaram a ocupar a Rádio Mayrink Veiga e transmitir a notícia do levante. No 

entanto, ao contrário do que ocorreu na Revolução Constitucionalista, não houve a 

mobilização popular esperada e a manifestação foi rapidamente sufocada pelo regime. 

Foi também através do rádio que Getúlio Vargas anunciou o Golpe de 1937. Desde o 

ano anterior, vinham se intensificando os discursos do presidente, transmitidos pelas emissoras, 

contra o comunismo. Porém, em 1937, em plena corrida eleitoral, Vargas apresentou um 

documento intitulado “Plano Cohen”, em que apontava que os comunistas estariam se 

preparando para tomar o país. A ameaça dos comunistas foi o argumento usado, em discurso no 

rádio, para justificar o Golpe de 37. A população foi informada pelo rádio sobre o fechamento 

do Congresso e a instauração do Estado Novo. Começava aí o período da ditadura. 

Outro evento histórico que marcou o rádio no Brasil foi a II Guerra Mundial. 

Durante o conflito, depois de um período de indefinição, o governo brasileiro se alinhou 

aos  Estados Unidos. No início do conflito mundial, o noticiário brasileiro ainda refletia 

uma posição favorável ao eixo Roma-Berlim-Tóquio, já que era rigidamente controlado 

pelo DIP de Lourival Fontes, um admirador do regime nazista. Mas o quadro se inverteu 

quando o governo brasileiro anunciou abertamente apoio aos Estados Unidos. Houve, 

então, um endurecimento contra o eixo e o incentivo ao apoio ao grupo aliado.  

Durante a Guerra, o Brasil se empenhou para que sua voz ultrapassasse as fronteiras 

nacionais. O sinal da emissora estatal, a Rádio Nacional,  chegou a várias partes do mundo 
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e transmitia em quatro idiomas. Ao mesmo tempo, as ondas radiofônicas brasileiras 

também passaram a ser invadidas por programas produzidos por países aliados, que eram 

oferecidos sem ônus pelas emissoras brasileiras. 

O rádio, um veículo cuja principal marca é a agilidade, encontrou no jornalismo 

uma das suas maiores vocações. Por isso, o advento da II Guerra Mundial foi um prato 

cheio para o desenvolvimento do radiojornalismo no Brasil. O conflito mundial, além de 

despertar o interesse da população, forneceu matéria-prima para os programas. E os 

brasileiros puderam acompanhar passo-a-passo o desenrolar da Guerra. 

O fim do conflito foi amplamente noticiado no Brasil e festejado pelas emissoras de 

rádio, literalmente. Os programas de auditório promoveram shows e eventos para marcar o 

encerramento da II Guerra Mundial, que acabou trazendo junto o processo de queda do 

Estado Novo. As emissoras brasileiras começaram a respirar um ar mais democrático com o 

afrouxamento da censura e do controle da máquina de propaganda do governo Vargas. Era 

o fim da Era Vargas, mas não do rádio que manteve a sua época de ouro, conhecida como a 

Era do Rádio até os anos 60. 
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