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RESUMO 

Este artigo apresenta os primeiros passos na construção da tese que tem como objeto de 

estudo o rádio e os usos que os governos ditatoriais de Getúlio Vargas, no Brasil, e de 

Antônio Salazar, em Portugal, fizeram no período de 1935 a 1945. O estudo comparado 

pretende observar como os dirigentes de duas nações que estavam sob o regime conhecido 

por Estado Novo, em plena Segunda Guerra Mundial, se relacionaram com um dos veículos 

de comunicação mais importantes daquela época. Nas primeiras leituras da bibliografia 

portuguesa e brasileira, percebemos que existem semelhanças e diferenças entre Vargas e 

Salazar. Alguns aspectos serão descritos neste trabalho.  
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Brasil e Portugal, um estudo comparado  

Dois países, dois governos ditatoriais, dois regimes com o nome de Estado Novo, no 

período entre 1935 e 1945, e dentro de contexto mundial que foi a 2ª Guerra Mundial 

(1939-1945). De um lado está o Brasil, um território de 8.547.403,5 km², que neste conflito 

ficou do lado dos Aliados (Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética). Do outro está 

Portugal, um país bem menor e com um território de 92.145 km², que optou pela 

neutralidade. Os países que têm a mesma língua, português, e estão separados pelo Oceano 

Atlântico, vivem uma história política semelhante. Na mesma época, o Brasil era governado 

por Getúlio Vargas (1930-1945) e Portugal por Antônio Salazar (1932-1968). Neste artigo, 

um breve recorte de uma tese que está começando a ser produzida, são apresentadas 

algumas semelhanças e diferenças destes dois governantes, nas áreas pessoal e política, e 

também começamos a identificar a postura deles em relação ao rádio, um veículo de 

comunicação em plena fase de ouro, principalmente no Brasil.  

Vargas e Salazar utilizaram o rádio para fins políticos? Para disseminar as suas 

ideologias políticas? Apesar de serem governantes de regimes similares, mantiveram com a 

imprensa e com a radiodifusão posturas diferentes, possivelmente também porque tinham 
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personalidades diferentes. Vargas, como iremos verificar, era expansivo, alegre, sociável, 

populista e tinha consciência sobre a importância do rádio e utilizou-o para divulgar 

praticamente todas as medidas e ações políticas, econômicas e sociais do seu mandato. O 

rádio também transmitiu seus pronunciamentos em datas comemorativas como o Dia do 

Trabalhador e 7 de Setembro. Momento em que se dirigia à nação e suas primeiras palavras 

eram, em geral, “Trabalhadores do Brasil!” ou “Brasileiros!”.    

Salazar era mais reservado, não gostava de dar entrevistas à imprensa escreita e 

falada, evitava eventos políticos e sociais e procurava falar somente das decisões 

financeiras de maneira formal e obrigatória aos seus colegas, ao presidente da República e à 

nação.  

Nesta breve revisão bibliográfica perceberemos ainda que a censura e decretos 

criando mecanismos de controle estão presentes nos dois regimes ditatoriais de Vargas e 

Salazar. No Brasil, este assunto é abordado em muitas bibliografias. Em Portugal, o tema 

aparece em geral, nos livros já lidos, muito superficialmente.    

 No entanto, a exemplo do que elenca Schudson, a proposta desta pesquisa e da tese 

está embasada num tipo de pesquisa de comunicação que considera “la relación de los 

medios de comunicación com la historia cultural, política, economica o sicial y aborda la 

pregunta de qué modo influencian los cambios em la comunicación y cómo se ven influidos 

por otros aspectos del cambio social?
3
”. Para o autor, a metodologia da história da 

comunicação também se apóia em arquivos e documentos que podem existir nas 

organizações empresariais e/ou governamentais. Neste caso, a metodologia incluirá 

pesquisas em documentos, arquivos pessoais, disponíveis em diversos acervos de 

universidades, entidades e também nas emissoras em estudo. Fontes orais, considerando a 

metodologia da história oral, poderão ser incluídas para acrescentar impressões e 

informações que a história oficial não tenha revelado.  

     

Getúlio Vargas e Antônio Salazar, uma breve biografia 

Como os governos ditatoriais do Brasil e de Portugal se apropriaram do rádio para 

fazer política em seus países e durante a Segunda Guerra Mundial? Getúlio Vargas (1930-

1945) e Antônio Salazar (1932-1974) utilizaram o rádio para fim político, a fim de 

disseminar a ideologia de um governo ditatorial? Como era a programação das rádios 

                                                   
3
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Nacional (Brasil) e Renascença (Portugal)? Esta comparação é possível porque os dois 

países estavam vivendo dois fenômenos similares. Nas décadas de 1930 até 1950, os dois 

governos são ditatoriais e os dois governantes tiveram relações diferentes e, em alguns 

momentos, similares, com a radiodifusão.  

Um uso comum nos dois países foi a implementação da censura para controlar os 

meios de comunicação, principalmente o rádio que começava a ganhar importância na 

década de 1930. Outro aspecto que sugere a comparação historiográfica é o fato do Brasil e 

Portugal estarem envolvidos na Segunda Guerra Mundial. O Brasil se juntou aos países 

Aliados contra os países do Eixo. Portugal se posiciona como neutra.  

Quem era Getúlio Vargas 

Nasceu em São Borja, cidade na fronteira-oeste do Rio Grande do Sul, em 19 de 

abril de 1883. A trajetória profissional iniciou com a carreira militar. Integrou o 6º Batalhão 

de Infantaria, aquartelado em São Borja. Fez a Escola Preparatória e de Tática, que ficava 

em Rio Pardo, e depois foi para o 25º Batalhão de Infantaria, em Porto Alegre. Entre 1903 e 

1907, estudou Direito. Dois anos depois, entrou para a política. De 1909 a 1913 foi 

deputado estadual. Voltou a exercer este cargo mais tarde, de 1917 a 1923. Neste último 

ano, foi eleito deputado federal e foi líder da bancada gaúcha. Permaneceu na Câmara dos 

Deputados até novembro de 1926 quando, a convite do presidente Washington Luís, foi 

nomeado Ministro da Fazenda. Um ano depois, deixou o cargo para candidatar-se ao 

governo do Rio Grande do Sul. Tomou posse em 25 de janeiro de 1928. Em 1929 era 

escolhido pelos dirigentes da Aliança Liberal para disputar a presidência da República. O 

outro candidato era Júlio Prestes, presidente de São Paulo. 

 Vargas perdeu o pleito para Prestes, realizado a 1º de março de 1930, e os 

integrantes da Aliança Liberal se organizaram para depor Washington Luís, acusado de 

favorecer o eleito. A deposição aconteceu em 24 de outubro de 1930 e foi instituído uma 

Junta Governativa que, em 3 de novembro, entregou a Vargas a chefia do Governo 

Provisório, que se estenderia até a promulgação da nova Constituição da República, em 16 

de julho de 1934. Assim se desfaz a política café-com-leite. Anos depois, novo golpe. Em 

10 de novembro de 1937, Vargas dissolve o Congresso Nacional, com a outorga de uma 

Carta Constitucional e a instituição do Estado Novo, que ficou em vigor até a deposição de 

Vargas, em 29 de outubro de 1945. 

No ano seguinte, em 1946, ele é eleito senador por vários Estados e assume o 

mandato pelo estado do Rio Grande do Sul. Em 3 de outubro de 1950 é eleito presidente da 
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República. Ficou no governo até 24 de agosto de 1954, quando, em função de uma forte 

crise política, se suicida com um tiro de revolver no coração, dentro do Palácio do Catete, 

no Rio de Janeiro.   

Quem era Antônio Salazar 

Nasceu em Vimieiro, distrito da cidade de Santa Comba Dão, em Portugal, em 28 de 

Abril de 1889. Estudou num seminário, em Viseu e tornou-se catedrático em Ciências 

Econômicas e Financeiras, na Universidade de Coimbra, em 1919. Por um tempo, foi 

professor dessa universidade. Dois anos depois, em 1921, é eleito deputado pelo partido 

Centro Católico. Em 28 de maio de 1926, quando um golpe de Estado derrubou o governo 

Republicano e é instalada a Ditadura Militar, Salazar é convidado para o cargo de ministro 

das Finanças. Fica por apenas 13 dias. Dois anos mais tarde, em 1928, Salazar é novamente 

convidado a retornar ao governo como ministro da Fazenda com a missão de controlar a 

economia do país. Neste período, em função do seu trabalho nas finanças, também ganha 

confiança e respeito político. Em 1931, é eleito presidente do Conselho de Ministros de 

Portugal, cargo que ocupou até 1968. Em 1932, Salazar torna-se o primeiro-ministro e 

instaura uma ditadura com inspiração no fascismo, que mais tarde ficou conhecida como 

salazarismo.  

Em 1933, determina que a União Nacional seja no único partido de Portugal. Assim 

também instala a censura, proíbe greves e reprime os opositores. Com uma nova 

Constituição, Salazar governa e trabalha também para sanar as dívidas de Portugal e 

controlar os gastos, e consegue fazer com que a balança comercial e financeira tenha um 

saldo positivo.  

O governo de Salazar contou com o apoio da doutrina social da Igreja Católica. 

Governou Portugal dentro de um Estado autoritário e investiu para uma linha econômica 

nacionalista, embasada numa medida protecionista. Em agosto de 1968 Salazar sofre um 

derrame cerebral. Em 27 de setembro de 1968, o então presidente da República, Américo 

Tomás, convida Marcello Caetano – ex-ministro – para substitui Salazar que morreu em 27 

de julho de 1970, em Lisboa. O salazarismo acabou apenas em 25 de abril de 1974, com a 

Revolução dos Cravos.  

 

O governo de Getúlio Vargas 

Getúlio Vargas governou o Brasil em dois diferentes períodos. No primeiro, de 1930 

a 1945, a presidência foi exercida em momentos políticos e sociais diferentes. Os 15 anos 
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tiveram três fases distintas. A primeira, que vai de 1930 a 1934, chama-se Governo 

Provisório e marca a derrubada da República Velha e o surgimento da República Nova. Em 

3 de novembro de 1930, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, uma junta militar entrega 

o poder à Vargas, com amplos poderes.  Ele assumiu o governo que era ocupado por 

Washington Luís, deposto em 24 de outubro, por meio de um golpe militar.  

Nesses quatro anos, Vargas cumpriu várias promessas realizadas durante a 

Revolução de 1930. Entre eles, a anistia aos revolucionários de levantes da década de 1920, 

a criação do voto secreto, do voto feminino, do Colégio Eleitoral e da Justiça Eleitoral. O 

Governo Provisório também cuidou dos direitos trabalhistas e fundou o Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio e o Ministério da Educação e Saúde. 

O Governo Constitucional durou de 1934 a 1937. E alguns movimentos 

contribuíram para essa segunda fase. Em novembro de 1933 foi instalada a Assembléia 

Nacional Constituinte, responsável pela promulgação da nova Constituição, em 16 de julho 

de 1934. Por voto indireto, o Congresso Nacional elegeu Getúlio Vargas como presidente 

da República enquanto nos Estados assumiam vários interventores que contribuíram para 

fortalecer o governo. Nesse período, a oposição política ganhou mais espaço e se verificou 

a presença da Ação Integralista Brasileira (AIB), liderada por Plínio Salgado, e da Aliança 

Nacional Libertadora (ANL). Getúlio Vargas, no entanto, pede a prisão de alguns políticos 

dessas siglas e provoca conspirações como a da Intentona Comunista, em 27 de novembro 

de 1935. Logo decreta o Estado de Sítio e cria-se, automaticamente no país, um clima de 

instabilidade política.   

As eleições presidenciais estavam marcadas para 1938. O momento político era 

delicado e havia boatos de que existiam planos dos partidos de oposição para tomar o 

poder. Vargas, com o apoio dos chefes militares, decide mudar o curso dos acontecimentos 

e lidera, em 1937, um golpe de estado, suspendeu as eleições, fechou o Congresso e os 

partidos políticos e criou uma nova Constituição que ficou conhecida por Polaca e tinha 

uma linha ditatorial, embasada em modelos nazi-fascistas. Instaura-se assim o Estado Novo 

que durou de 10 de novembro de 1937 a 29 de outubro de 1945.  

No discurso, pronunciado em 10 de novembro de 1937, o estadista justificou o 

porquê das principais medidas para reajustar a político às necessidades econômicas. 

Segundo Vargas, não havia outra alternativa que não a tomada:  

 
Instaurando-se um regime forte, de paz, de justiça e de trabalho. Quando 
os meios de governo não correspondem mais às condições de existência 
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de um povo, não há outra solução senão mudá-los, estabelecendo outros 
moldes de ação4. 

 

Assim foi implementada a ditadura no Brasil. Para Vargas, o momento era 

democrático, e a nova constituição era resultado de diferentes circunstâncias:   

 

A Constituição hoje promulgada criou uma nova estrutura legal, sem 
alterar o que se considera substancial nos sistemas de opinião: manteve a 
forma democrática, o processo representativo e a autonomia dos Estados, 
dentro das linhas tradicionais da federação orgânica5. 

 

 Getúlio Vargas governou apoiado pelos militares e com muitos decretos-lei. Neste 

período, foi criado o Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) que tinha 

como objetivo “centralizar e modernizar o aparelho do Estado, num país que se urbanizava 

e se industrializava rapidamente
6
”. Em seguida, em 1939, é criado também o Departamento 

de Imprensa e Propaganda (DIP), um órgão que soube muito bem usar “a imprensa, o rádio 

e o cinema para divulgar as propostas do Estado Novo, de integração nacional e de 

formação da nacionalidade, popularizando a figura do presidente como grande líder 

nacional
7
”. O DIP ainda era eficaz para censurar e/ou proibir qualquer tipo de manifestação 

de críticas ao regime instituído.  

 

O governo de Antônio Salazar 

Antônio Salazar tomou posse como Ministro das Finanças em 27 de abril de 1928, 

quando tinha apenas 39 anos. Foi indicado pelo presidente da República, Oscar Carmona 

(16 de Novembro de 1926 a 18 de Abril de 1951). De acordo com Nogueira, no dia de sua 

posse, aparentava menos idade e tinha cabelos negros e fartos e “o rosto ossudo, muito 

branco, chupado, seco
8
”. Vestia uma roupa escura e tinha uma feição de “um clérigo 

anglicano ou de um sábio alheio ao mundo. É compassado no andar, e de gestos lentos e 

calmos; fala sem esforço, naturalmente, mas escolhe com rigor as palavras, e apenas diz que 

o pretende; [...]
9
”. Dedicava-se com seriedade a sua função de ministro e procurava receber 

todos os secretários na parte da manhã. Salazar era católico e manteve sempre uma relação 

de amizade com o padre, depois se tornou cardeal, Cerejeira Gonçalves, com quem, durante 

                                                   
4
 Biblioteca da Presidência da República – Site: http://www.biblioteca.presidencia.gov.br. 

5
 Biblioteca da Presidência da República. Op. Cit. 

6
 HAUSSEN, Doris F. Rádio e Política – tempos de Vargas e Perón. Porto Alegre: Edipucrs, 2001. p. 21 

7
 Idem. p. 22 

8
 NOGUEIRA, Franco. Salazar – Os Tempos Áureos (1928-1936) – Volume II. Coimbra: Atlântida Editora, 

1977. p. 1 
9
 Idem. p. 1 
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grande parte de seu trabalho no governo, trocou cartas. Evitava ao máximo os contatos com 

a imprensa e também não gostava das agitações políticas, de participar de comemorações de 

determinadas datas. Procurava ficar distante dos movimentos sociais e se manter 

compenetrado no trabalho que comandava dentro do Estado Novo.      

Em 11 de abril de 1933, Salazar institui o Estado Novo com a aprovação de uma 

Constituição e tem total apoio de Carmona que pouco intervinha nas decisões. Com amplos 

poderes, ele fazia questão de reafirmar em seus discursos que o passado de Portugal se 

caracteriza pela desordem política e financeira e por uma “desconexão geral do Estado, da 

irregularidade [...]
10

”. Para Salazar, foi por causa da ditadura que foi  

 

restabelecida a ordem financeira e, em parte, a ordem administrativa. Pelo 
que toca à ordem económica, o governo trabalha para proporcionar meios 
rápidos de transporte, crédito fácil, energia barata, e neste plano da 
economia os projectos abrangem os territórios de além-mar; e o problema 

social engloba a higiene, a assistência, a instrução, a educação, os 
problemas de trabalho. [...]11 

 

 Ele costumava dizer que a ditadura não tinha nada a ver com a política e que a 

ditadura era a solução para o problema político e deveria resolver o problema político. 

Defendia estas teses e afirmava que “com efeito é apenas verdade que se pode fazer 

administração fora de toda política partidária, mas neste sentido estrito não se há-de dizer 

pode-se, há-de dizer-se deve-se
12

”. Carmona declara ao jornal Diário da Manhã, órgão 

oficioso da União Nacional, de 4 de abril de 1931, que “os propósitos da ditadura em estar e 

em continuar, para transformar radicalmente o país e construir o Estado Novo
13

”. Um mês 

depois, a União Nacional faz uma mobilização apoiando Salazar que consolidou a sua 

imagem de homem que garantiu o êxito da ditadura.   

Exatamente em 27 de maio a União Nacional publica os seus estatutos com 

definições sobre os princípios norteadores Estado Novo. E Salazar aproveita para reiterar 

que “Portugal é um Estado Nacional unitário, e realiza integralmente a unidade moral, 

política, social e econômica da Nação
14

”. Os estatutos recomendavam ainda que a “eleição 

do Presidente da República fosse conduzida de maneira que garantisse independência em 

relação aos demais órgãos do Estado e que o governo fosse independente do Parlamento, “e 

                                                   
10

 NOGUEIRA, Franco. Op.Cit. p. 69 
11

 Idem. p. 70 
12

 Idem. P. 70 
13

 Idem. p. 110 
14

 Idem.  p. 140 
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das suas votações, cabendo ao chefe de Estado nomear e demitir os ministros livremente
15

”. 

Alguns anos depois, o governo ditatorial consegue instaurar o novo estatuto, que entra em 

vigor em 11 de abril de 1933. Cada vez mais fortalecido, se mantêm no governo quando 

Carmona se reelege com 80%, em 17 de fevereiro de 1935.  

 Salazar também teve um papel político importante durante a Segunda Guerra 

Mundial que iniciou em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha atacou a Polônia.   O 

conflito provocou em Portugal uma posição de neutralidade e faz o possível para que o país 

vizinho, a Espanha, também se mantenha neutra. No próprio dia 1º de setembro, em nota 

oficiosa, explica ao país que, em dever da aliança com a Inglaterra e sem se eximir de um 

momento tão grave, é necessário que Portugal se mantenha neutro e garanta a paz para os 

portugueses.  Dois dias depois, França e o Reino Unido se unem a Polônia contra a 

Alemanha. Geograficamente, Portugal era um país que estrategicamente interessava aos 

países Aliados e do Eixo. Era, na verdade, mais conveniente ficar neutro.  E até o final da 

guerra, Portugal não se posicionou a favor ou contra nenhum país. Conforme Caetano, “isso 

não significou que Salazar mantinha uma posição de submissão, mas sim de uma nação 

soberana
16

”.  

 

As rádios Nacional do Rio de Janeiro e Renascença de Portugal  

O estudo comparado entre a Rádio Nacional do Rio de Janeiro e a Rádio 

Renascença está delimitado ao período de 1935 a 1945, quando os governos ditatoriais do 

Brasil e de Portugal, Getúlio Vargas e Antônio Salazar, respectivamente, instalam o Estado 

Novo. É no ano de 1936 que as duas emissoras começam suas transmissões radiofônicas. 

Em 1940 as duas, sendo a Rádio Nacional encampada pelo governo getulista, e a Rádio 

Renascença, criada pela Igreja Católica de Portugal, estão organizadas e estabelecidas em 

seus países como importantes emissoras em Ondas Médias e Ondas Curtas.  

As duas rádios são consideradas importantes neste contexto político, social, cultural 

e econômico e, de alguma maneira, podem retratar a trajetória de dois governos ditatoriais 

estabelecidos em países distantes pelo Oceano Atlântico e próximos pelo idioma e história 

de colonização ocorrida a partir de 1500.  

A tese pretende compreender o uso dessas emissoras pelos governantes durante a 

Segunda Guerra Mundial. Nesse período, Getulio Vargas aliou-se ao Bloco dos Aliados, 

                                                   
15

 Idem. p. 140 
16

 CAETANO, Marcello. Minhas memórias de Salazar. Rio de Janeiro: Record, 1977. p. 89 
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formado pelos Estados Unidos, França, Reino Unido, contra os países do Eixo, composta 

por países como Alemanha, Itália e Japão. Antônio Salazar, no entanto, manteve Portugal 

neutro neste conflito. Neste artigo, apresentaremos algumas breves informações sobre as 

duas rádios citadas e como estes dois governantes ditatoriais se relacionaram e utilizaram 

este veículo de comunicação.   

A Rádio Nacional do Rio de Janeiro entrou no ar em 12 de setembro de 1936. A 

PRE-8 pertencia à empresa A Noite e os primeiros equipamentos que utilizou eram da 

Rádio Philips, que havia encerrado suas atividades. Quatro anos depois, em 8 de março de 

1940, durante o Estado Novo, Getúlio Vargas, por meio da lei nº 2.073, determina a 

encampação do grupo onde estava inserida a emissora. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro 

estava entre os empreendimentos que formavam as Empresas Incorporadas ao Patrimônio 

da União - Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, o jornal A Noite, a Rio 

Editora -, e passou para as mãos do governo federal por causa da dívida de 3 milhões de 

libras esterlinas. A partir deste fato, a emissora, que pertencia ao patrimônio da União e 

assim, consequentemente, tendo o apoio do governo e atuando como uma empresa 

comercial, por meio das vendas de publicidade, consegue organizar uma programação 

atraente e ultrapassar a Rádio Mayrink Veiga que liderou a audiência na década de 1930.    

 A nova era da Rádio Nacional do Rio de Janeiro começou sob administração do  

interventor Gilberto de Andrade que procurou ganhar a confiança dos funcionários e tratou 

de fazer investimentos na infraestrutura, comprando novos equipamentos, e contratou mais 

pessoas para cargos em diferentes áreas da rádio. As mudanças provocaram sucesso e 

aumentou a audiência. A programação incluía diversos programas que ficaram conhecidos 

nacionalmente como “Curiosidades Musicais”, comandado por Almirante, “Um Milhão de 

Melodias”, e radionovelas como a famosa “Direito de Nascer”. Em 1942, a emissora 

ganhou novos estúdios e um auditório com 496 lugares, inaugurado em 18 de abril de 1942.  

No período de 1943 a 1945, “116 novelas foram transmitidas pela Nacional, num total 

de 2.985 capítulos
17

”. Goldfeder destaca que o status privilegiado da rádio alcançou o ápice 

entre 1945 e 1956. De 1940 a 1950, a Rádio Nacional transmitiu 828 novelas, todas escritas 

por autores brasileiros.                    

A Rádio Nacional do Rio de Janeiro também teve a primeira redação preparada para 

transmitir noticiários. A emissora também responsável pela primeira transmissão no Brasil 

                                                   
17

 SAROLDI, Luiz Carlos; MOREIRA, Sônia Virgínia. Rádio Nacional: o Brasil em sintonia. Rio de 
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do noticiário “Repórter Esso”, que foi irradiado às 12h55, de 28 de agosto de 1941, no “dia 

em que o Brasil juntou-se às forças aliadas para combater o exército alemão na Segunda 

Guerra Mundial
18

”. O programa era patrocinado pela Esso Standard do Brasil e tinha como 

slogans “Testemunha ocular da história” e “O primeiro a dar as últimas”. Ficou no ar por 27 

anos, sendo que a última edição foi apresentada em 31 de dezembro de 1968. As notícias do 

programa eram produzidas e distribuídas pela UPI (United Press International). Os 

redatores eram funcionários da agência de publicidade McCann Erickson, detentora da 

conta da Esso Standard de Petróleo. Enquanto aconteceu a Segunda Guerra Mundial,  o 

Repórter Esso divulgou as notícias a partir da perspectiva dos países aliados como Estados 

Unidos, França, Reino Unido, China e União Soviética.  

A programação da emissora continha música popular brasileira e clássica, radioteatro, 

informativos e programa de variedades, de auditório e educativos. Nesta época, a Rádio 

Nacional do Rio de Janeiro entretinha e ofertava informações favoráveis aos países Aliados 

e também foi porta-voz do governo ditatorial de Vargas. 

 A Rádio Renascença é uma emissora católica de Portugal que foi idealizada pelo  

padre Lopes da Cruz, que começou suas transmissões experimentais em 1936, duas vezes 

por semana. Entrou no ar oficialmente em 1º de janeiro de 1937. Antes dela já estavam no 

ar a Rádio Clube Português, de caráter privada, e a Emissora Nacional, estatal e conhecida 

por ser a voz oficial do governo. A iniciativa de ter uma rádio católica foi do Padre Lopez 

da Cruz que era jornalista e responsável pela redação da revista Novidades. Assim, 

apaixonou-se e começou a se dedicar à causa da comunicação social católica. No ano de 

1931 lançou, junto com os padres Magalhães Costa e Raul Machado, o Anuário Católico 

Português. Naquele mesmo ano a autoridade eclesiástica decidiu criar a revista Renascença 

e convidou o padre Lopes da Cruz. A partir daí nasceu a ideia de criar uma emissora 

católica que levasse a voz aos portugueses. “Durante seis anos escreveu ininterruptamente 

para a revista quinzenal Renascença com um único objectivo: tornar possível em Portugal a 

existência de uma emissora católica de radiotelefonia
19

”. Nesta mesma época, outros 

sacerdotes publicaram artigos na revista Renascença defendendo a criação de uma rádio 

voltada para os portugueses católicos. Entre eles, Zuzarte de Mendonça que salientava que a 

emissora irradiaria música, literatura e abriria espaço para oradores e conferencistas. Ao 
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19
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mesmo tempo em que os artigos iam sendo divulgados, o público começou a se integrar à 

causa.  

Os primeiros recursos para estruturar a emissora foram angariados com doações dos 

fiéis. Enquanto o padre Lopes da Cruz atraia atenção e fundos para a nova rádio, em 1934, 

o cardeal Manuel Gonçalves Cerejeira declarou que abençoava os esforços para dar a 

Portugal uma rádio ao país voltada aos católicos. Em 10 de abril de 1938, a Rádio 

Renascença é integrada à Acção Católica Portuguesa e o padre Lopes da Cruz assume 

definitivamente a responsabilidade de cuidar do projeto da emissora. Três meses depois, o 

cardeal Cerejeira, amigo íntimo de Antônio Salazar, aprovou os estatutos  da Liga Amigos 

da Rádio Renascença, uma associação de direito canônico que apoiaria a estruturação 

técnica e de equipamentos para a estação.  

De acordo com Cristo,  

o regime serviu-se da rádio assim como a rádio se serviu do regime como 
forma garantida de crescer e se expandir. Maioritariamente oficial e/ou 
oficiosa, a rádio portuguesa, constituída pelas ondas hertezianas de aquém 
e de além mar, nascida e criada no contexto do Salazarismo, estava 

também inserida nos condicionalismos sócio-político e económicos do 
regime20.        

 

E é esta relação do período ditatorial de Salazar com o rádio que será pesquisada na 

tese e neste artigo faz uma rápida revisão bibliográfica. Cristo ainda diz que no período do 

Estado Novo, as rádios pirvadas Renascença e Clube Portuguesa concorreram entre sí e 

também concorreram com a emissora oficial do governo, a Emissora Nacional. O rádio em 

Portugal também foi controlada por meio da censura e de exames prévios dos textos que 

seriam transmitidos. Cordeiro também faz menção a este momento onde o regime político 

era autoritário e mantinha um “serviço de censura prévia às publicações periódicas, 

emissões de rádio e de televisão de publicações não periódicas nacionais e estrangeiras, 

velando permanentemente pela pureza doutrinária das ideias expostas e pela defesa da 

moral e dos bons costumes
21

”. Entre o rádio e o poder político havia uma relação de 

“manipulação da opinião pública em defesa dos valores proclamados  pelo Estado Novo
22

”.  

E foi por causa do monopólio da comunicação que o poder de Salazar se consolidou 

em quase 40 anos. Todos veículos de comunicação que se posicionavam contra o regime 

eram proibidos. Segundo Cordeiro, a rádio serviu como um “aparelho técnico e discursivo 
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 CRISTO, Dina. A rádio ao tempo de Salazar e Caetano – censura, propaganda e resistência. p. 9 
21

 CORDEIRO, Paula. A Rádio em Portugal: um pouco de história e perspectivas de evolução. p. 2 
22

 Idem. p. 2 
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ao serviço dos interesses de poder, e um instrumento para a legitimaçao da ditadura
23

”. 

Cabia ao Estado distribuir ás frequências às emissoras, o que lhe dava segurança e maior 

controle. Por isso, a programação mantinha no ar, principalmente, programas de 

entretenimento a fim de distrair os portugueses dos verdadeiros problemas que afetavam a 

nação.  

Quando Lopes da Cruz estava internado no Instituto Português de Oncologia, após 

uma cirurgia, em 7 de janeiro de 1969, escreveu uma carta ao Secretariado de Estado da 

Propaganda e do Turismo informando sobre a situação da Rádio Renascença, que operava  

com transmissores de baixa potência, e pedindo para que as possibilidades técnicas 

concedidas à Emissora Nacional e ao Rádio Clube Português que faziam transmissões 

ouvidas em todo território português. O padre idealizador da emissora católica faleceu em 9 

de junho daquele ano e o pedido de urgência autorizando a Renascença para irradiar com 

uma potência maior de Ondas Médias só foi atendida em 1978.  

A Rádio Renascença é a única emissora que manteve o seu nome original desde a 

sua fundação. Atualmente, a Rádio Renascença é uma dadeia de rádio portuguesa, com uma 

programação voltada ao público adulto, com música e informação. Tem cobertura nacional 

em FM e pode ser ouvida pela internet.    

  

Getúlio Vargas e o rádio 

 Vargas valorizou o rádio e sabia da sua importância. Foi por meio do rádio, em 10 

de novembro de 1937, que o presidente “comunicou à nação a instalação do Estado Novo e 

a nova Constituição. O pretexto para o golpe foi a ação dos comunistas, tendo sido forjados 

contra eles documentos provando seu envolvimento com a tentativa de tomada do poder
24

”. 

Um outro exemplo do uso desta mídia foi a criação da Hora do Brasil, em 22 de julho de 

1935, pelo Departamento de Propaganda e Difusão Cultural, cujo objetivo principal era a 

divulgação das realizações do governo. A partir de 1937, a transmissão do programa passa a 

ser obrigatório e em rede nacional, em todos os dias úteis, entre 18h45 e 19h45.   

 Num outro momento, que mostra a relação de Vargas com o rádio foi a criação do 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), em 1939, que cuidava da radiodifusão, do 

cinema e do teatro. Aqui surge claramente a intenção do presidente em usar o rádio 
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 Idem. p. 2 
24
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politicamente e também para censurar. Com este departamento estruturado, o rádio passou a 

ter um controle de censura e algumas emissoras foram encampadas. Havia uma fiscalização 

sobre tudo o que era irradiado. Uma das atribuições do departamento, por exemplo, era, por 

meio da radiodifusão, divulgar as atividades do Brasil sobre diversos temas de 

conhecimento.  

 Vargas sempre procurou estar de bem com a imprensa e reconhecia que os meios de 

comunicação poderiam ser usados a seu favor durante o Estado Novo. Era por meio dos 

jornais e do rádio que ele fazia pronunciamentos e todas as ações e medidas políticas, 

econômicas e sociais eram divulgadas.  

 

Considerações finais  

 O artigo presente levantou alguns aspectos históricos, políticos, sociais e culturais  

que serão aprofundados na tese, uma proposta de um estudo comparado entre dois governos 

ditatoriais, Brasil e Portugal. Também está embasada numa análise sobre como os 

presidentes Getúlio Vargas e Antônio Salazar se relacionaram com o rádio, um dos 

principais veículos de comunicação nas décadas de 1930 a 1940. O contexto mundial, com 

a Segunda Guerra Mundial, também deverá ser atentamente observado para a melhor 

compreensão deste estudo.   

Na revisão bibliográfica deste trabalho está delineada a proposta de um estudo cujo 

objetivo principal é compreender o uso político da Rádio Renascença de Portugal e 

da Rádio Nacional do Rio de Janeiro pelos governos de Vargas e Salazar. A proposta 

também abrange entender melhor o papel político-social desempenhado pelas rádios 

Nacional e Renascença na estrutura do Estado Novo instalado no Brasil e em Portugal. Para 

completar a pesquisa, ainda será necessário verificar as semelhanças e diferenças dos dois 

modelos de radiodifusão por meio de uma análise histórica comparativa e descritiva. 
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