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RESUMO 

O presente trabalho analisa o período do surgimento do rádio no Brasil até o inicio dos 

anos 70. Mais do que um meio de entretenimento e informação, o rádio foi utilizado como 

instrumento de propaganda. Foi com o rádio que os se institucionalizaram jingles como 

forma-padrão da publicidade. Com o objetivo de difundir a cultura e promover a integração 

nacional, o rádio logo assumiu um papel de destaque, tornando-se capaz de alterar hábitos e 

criar necessidades. A figura feminina, por exemplo, foi objeto de destaque nesses anúncios 

cantados enquanto público alvo. Muitos jingles eram direcionados para as mulheres e tinham 

como finalidade incitar nela o desejo e a necessidade de consumir os produtos ali oferecidos. 
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 Entre os veículos de comunicação, é possível se observar no rádio características que 

fazem dele uma verdadeira e certeira companhia para as pessoas que fazem uso deste veículo. 

O rádio não implica em dedicação exclusiva, isto é, qualquer transmissão pode ser ouvida 

durante a prática de atividades mais diversas como trabalhar, caminhar, dirigir, cozinhar, 

escrever. Há ainda o aspecto da emoção. McLuhan (1971, p. 335) conta que, certa vez, uma 

pessoa foi consultada, por ocasião de uma pesquisa de opinião sobre o rádio, e disse: “Quando 

ouço rádio, parece que vivo dentro dele. Eu me abandono mais facilmente ao ouvir rádio do 

que ao ler um livro.” Para Nunes (1993, p. 40), o rádio sua função no sentido da superação 

das perdas: “O rádio, como ser da cultura, reproduz em suas pautas mecanismos simbólicos 

cuja intenção é superar as perdas que desestabilizam o homem. Cruzamento entre os 

processos da natureza e os da segunda realidade.” 
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Pelas leituras e pesquisas realizadas sobre rádio e jingles (anúncios musicados) 

encontramos trabalhos embasados na análise política e função comercial dos anúncios 

cantados. No entanto, não há registros de pesquisas que tratassem os jingles como uma forma 

de entender a cultura popular, a adaptação da sociedade ao novo meio de comunicação e 

avaliassem a influência de ritmos musicais nacionais e internacionais na construção das 

propagandas musicadas. 

 Neste sentido, este trabalho justifica-se por tentar preencher esse espaço de reflexões 

culturais por nós identificado. Ele se volta para a análise de três objetos distintos: a construção 

de jingles considerando a cultura oral e expressões interioranas, melodias dos anúncios e a 

representação da figura feminina nesses anúncios cantados.  

  Por tudo isso, essa pesquisa se mostra relevante, especialmente, para entendermos a 

cultura local uberlandense em meados do século passado. Além disso, poderemos comparar 

os artífices publicitários de ontem e hoje e compreender o porquê de o rádio, apenas através 

do som, ter conquistado tantas pessoas e até os dias atuais ser eletrodoméstico essencial nos 

lares de uma cidade do interior.  

 

A ‘era do rádio’ 

Era a rádio perfeita, pois também entre os pingos do tempo dava curtos 

ensinamentos dos quais talvez algum dia viesse precisar saber. Foi assim que 

aprendeu que o Imperador Carlos Magno era na terra dele chamado Carolus. 

Verdade que nunca achara modo de aplicar essa informação. Mas nunca se 

sabe quem espera sempre alcança. Ouvira também a informação de que o 

único animal que não cruza com o filho era o cavalo. _ Isso, moço, é 

indecência, disse ela para o rádio. (LISPECTOR, 1978, p.46) 

 

De acordo com Cabral (1996), a radiodifusão foi implantada ordenadamente na 

Europa e nos Estados Unidos no inicio dos anos 20. Todavia, existem registros que já na 

década de 60 do século XIX, o inglês James C. Max-well pensou sobre a existência de ondas 

de rádio que, vinte anos depois, ganharam o nome de ondas hertzianas, uma homenagem ao 

seu descobridor, Rudolph Hertz.  

Após muitas experiências, a primeira estação de rádio no Brasil iniciou suas atividades 

em 1923. O rádio, ao longo da história do país, cumpriu vários papéis, atendeu a diferentes 

interesses, se adaptou às mudanças e avanços tecnológicos e hoje alcança a marca de mais de 

115 milhões de ouvintes contra 85 milhões de telespectadores e no máximo oito milhões de 

leitores de jornais e revistas (MAGNONI, 1999). Apesar de sua grande participação na 

construção da sociedade moderna massiva, a importância do rádio vem sendo ofuscada por 
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outro meio de comunicação: a televisão. Convém destacar que a transmissão televisiva 

brasileira teve início em 1950, mas só alcançou um número significativo de aparelhos 

receptores nos anos 60. Sendo assim, entre as décadas de 20 e 60 do século XX o rádio foi o 

principal veículo de comunicação de massa do Brasil.  

A inauguração da Exposição do Centenário da Independência, na Esplanada do 

Castelo, em sete de setembro de 1922, foi marcada pela primeira transmissão de rádio no 

Brasil. O público ouviu o pronunciamento do então Presidente da República, Epitácio Pessoa, 

e a ópera ‘O Guarani’, transmitidos diretamente do Teatro Municipal. Contudo, somente no 

ano de 1923 foi inaugurada a primeira estação de rádio brasileira, a Rádio Sociedade, com 

uma programação essencialmente cultural e educativa.  

Durante sua primeira década de existência, o crescimento do rádio no Brasil se deu de 

forma lenta. A legislação brasileira não concedia a veiculação de textos comerciais, 

dificultando a manutenção das Rádio-Sociedades. Contudo, tal fato não impedia que as 

emissoras, mesmo não veiculando os intervalos comerciais, tivessem seus programas 

patrocinados por alguns anunciantes cujos produtos eram recomendados ao público ao longo 

da programação. Quanto ao alcance, esse também era reduzido devido ao alto preço dos 

aparelhos receptores, inacessível a maior parte da população. 

O sucesso e a repercussão das primeiras transmissões na 

imprensa escrita da época resultaram, logo no ano seguinte, no 

estabelecimento, no Rio de Janeiro, da primeira emissora de 

rádio brasileira, a Rádio sociedade do Rio de janeiro, seguida 

por outras em diversas partes do país. (CALABRE, 2002) 

 

De acordo com Calabre (2002), os primeiros anos do rádio em nosso país foram 

marcados pelo surgimento e desaparecimento de inúmeras emissoras, o que dificultou a 

passagem da fase amadora para a fase comercial. Escassez de aparelhos receptores, falta de 

verbas, impasses jurídicos com a veiculação de reclames e dificuldades em conseguir 

patrocinadores predominaram nesse período. Além dos problemas técnicos, o 

desenvolvimento do setor foi travado pelas instabilidades políticas. Apesar dos problemas, o 

campo crescia progressivamente. Em 1929, já se somavam no Estado de São Paulo 60 mil 

aparelhos.  

Na década de seguinte, com a “Revolução de 30”, o presidente Getulio Vargas criou 

uma estreita relação com a radiofonia, utilizando-a para difundir seu projeto de integração 

nacional bem como para divulgar a imagem do Brasil no exterior. Nesse período, surgiu o 
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programa ‘A Hora do Brasil’, criado por um amigo próximo de Vargas, de cunho político e 

nacionalizante, a fim de levar a propaganda do governo aos mais diversos Estados e regiões 

do país, sobretudo à zona rural, sendo veiculado até os dias atuais com o nome ‘A voz do 

Brasil’. Com o passar dos anos a situação foi mudando. O rádio se difundiu, atingindo as 

camadas populares da cidade.  

Em maio de 1932, o rádio dava amostras de seu grande poder enquanto ferramenta de 

mobilização política. Na cidade de São Paulo exigia a população lutava pela queda do então 

de Getúlio Vargas. Com isso, as rádios paulistas, em especial a rádio Record, se 

transformavam em poderosas armas. No mês de julho, teve início a Revolução 

Constitucionalista, um movimento armado em São Paulo que tinha como objetivo a derrubada 

do governo provisório de Vargas e a formação de uma Assembléia Constituinte visando à 

promulgação de uma nova constituição para o Brasil. A cidade foi cercada pelas forças 

federais, isolada, fez uso das emissoras de rádio para divulgar os acontecimentos às outras 

regiões do país. No mês de outubro, São Paulo entregava as armas. O rádio saiu do conflito 

renovado por sua destacada atuação. Alguns profissionais da área, como o locutor César 

Ladeira, se tornaram conhecidos nacionalmente. 

 Ao longo do tempo, o rádio foi se apontando como um veículo de caráter publicitário e 

de grande rentabilidade nessa área. A nova legislação apresentava soluções para o problema 

financeiro das emissoras e, concomitantemente, concedia ao estado uma hora diária da 

programação, abrangendo todo o território nacional, para a transmissão do programa oficial 

do governo. O Programa Nacional, previsto por Lei em 1932, somente alcançou plenamente 

os objetivos esperados em 1939 com a criação da Hora do Brasil. Através desse programa o 

governo pretendia personalizar a relação política com cada cidadão sem que precisasse 

montar um sistema de emissoras próprio. Para seduzir o público ouvinte o Departamento de 

Imprensa e Propaganda – DIP convidava artistas famosos para se apresentarem no programa 

Hora do Brasil que era formado por quadros de notícias, de caráter geral, entretenimento e 

informações sobre política. (LENHARO, 1986) 

Conforme Capelato (2003), as transmissões das mensagens publicitárias foram feitas 

por meio da imprensa e do rádio. As empresas especializadas em jornalismo só conseguiram 

se manter mediante registro no DIP e dessa forma agiam com extrema dependência. Logo, a 

imprensa foi o setor mais atingido pelo controle do DIP, enquanto no rádio havia espaço para 

atividades relativamente independentes. Com a criação do Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP), em 1939, o programa oficial, agora denominado Hora do Brasil, passou a 
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ser veiculado para todo o país, visando integrar até mesmo os lugares mais distantes da capital 

federal. 

Segundo Dângelo (2000), no município de Uberlândia todo esse processo de inserção 

da cultura radiofônica se deu com algumas particularidades. Podemos considerar que a cultura 

letrada e requintada se contrastou com uma pujante cultura oral, veiculada pelas ondas 

radiofônicas, as quais, configurando-se como símbolo do progresso e da modernidade, 

incorporavam hábitos e costumes culturais e lingüísticos do interior de Minas Gerais, onde 

predominava a linguagem ‘caipira’. A promessa de progresso idealizado pelas elites locais, 

associada à urbanização e ao crescimento do comércio local, teve na fundação da Rádio 

Difusora, em 1939, uma de suas primeiras e mais importantes realizações. Enfim, o rádio 

conquistou uma população em sua maioria analfabeta, unindo os interesses da criação de 

novas formas de consumo com a oralidade e a cultura local. Além disso, o surgimento de 

vários artistas locais, entre os quais Pena Branca e Xavantinho, Glorinha Terra, Ivan de 

Almeida, Elza Bernardes, Addy Moura, na indústria radiofônica, ativou e acentuou a empatia 

dos ouvintes com a nova mídia. Identidades urbanas, enraizadas na cultura popular rural, 

construíam-se em meio às disputas pelo controle da radiofonia enquanto veiculadora de 

costumes civilizados.  

 Podemos entender essa enorme complexidade entre publicidade, radiofonia e 

oralidades interioranas a partir dos próprios jingles. O Acervo Discográfico Geraldo Mota 

Baptista, da Rádio Difusora detém cerca de 300 anúncios cantados e falados, gravados em 

discos de 78 e 33 RPM, permitindo assim a análise e compreensão de como o rádio conseguiu 

conquistar a população uberlandense e se tornar a melhor companhia de donas de casa e 

homens do campo e ser um objeto indispensável nos fins de tarde em família. 

 

 A hora da estrela 

Todas as madrugadas ligava o rádio emprestado por uma colega de moradia, 

Maria da Penha, ligava bem baixinho para não acordar as outras, ligava 

invariavelmente para a Rádio Relógio, que dava “hora certa e cultura”, e 

nenhuma música, só pingava em som de gotas que caem – cada gota de 

minuto que passava. (LISPECTOR, 1978, p. 46) 

 

Tendo por objetivo atrair novos ouvintes, as emissoras se esforçavam para produzir 

programas populares, considerando a opinião pública para a sua avaliação. Promoção de 

concursos, distribuição de brindes e análise de cartas dos ouvintes eram alguns dos fatores 

analisados para que o programa fosse avaliado, podendo esse passar por uma reformulação ou 
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até ser retirado do ar. O ouvinte se tornou cada vez mais exigente afinal o número de 

emissoras crescia consideravelmente, proporcionando a ele um maior leque de opções.  

A partir da década de 1930, as emissoras começam a receber seu público nos próprios 

estúdios passaram, devido ao desejo dos ouvintes em não só ouvir como também ver seus 

artistas preferidos. Buscando melhor atender o público, além de ampliar o espaço dos 

auditórios, algumas emissoras começaram a cobrar ingressos. Nas grandes metrópoles, os 

ingressos tinham como finalidade melhor “selecionar” as pessoas que participariam do 

auditório. Já nas cidades interioranas, os ingressos eram uma maneira de conseguir o dinheiro 

necessário para pagar os cachês de artistas que se apresentavam. Assim, nessa década 

começou a se tornar comum a contratação de cantores. (CALABRE, 2002). 

Diversos programas surgiram com a introdução do patrocínio de anunciantes, levando 

o rádio a transformar-se em fenômeno social e lhe conferindo o poder de influenciar no 

cotidiano do povo e ditar modas, devido à sua capacidade de conquistar as pessoas. Foram 

esses programas que lançaram artistas consagrados como Carmem Miranda, Mário Reis, 

Francisco Alves, Noel Rosa entre outros.  

A música, evidentemente, sempre ocupou um lugar de destaque dentro de uma 

emissora. Concursos para “Rainhas do Rádio e Reis da Voz” seduziram de tal forma a atenção 

dos fãs que foram projetadas revistas especializadas no tema, como a revista do Rádio. Em 

suas páginas os fãs tinham o privilégio de conhecer um pouco sobre a vida do ídolo: estilo de 

vida, preferências, hobbies, etc. Em 1953, um concurso consagrou a cantora Emilinha Borba 

como Rainha do Rádio. 

 

Jingles e anúncios cantados 

 

Segundo Tinhorão, a idéia de usar mensagens musicadas para atrair o consumidor não 

era nova, pois desde o século XIX os vendedores de rua faziam uso desse mesmo artifício ao 

gritarem a praça pública ofertando seus produtos. Eram os chamados pregões.  

 

 “A acreditar no depoimento do compositor Antônio Nássara – até hoje não 

contestado por qualquer contemporâneo –, os anúncios cantados surgiram no 

rádio brasileiro em 1932, como umas das muitas inovações introduzidas pelo 

famoso Programa Casé, da Rádio Sociedade Philips do Brasil, PRC-6, do Rio 

de Janeiro.” (TINHORÃO, 1981) 

 

 Ademar Casé, criador do mais famoso programa da rádio carioca nos anos 30 

(Programa Casé), conta que Nássara explorava e brincava com o humor em textos de anúncios 
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em prosa e versos. Dessa brincadeira surgiu o primeiro anuncio musicado do rádio, em 1932. 

A partir de então, o próprio Nássara tratou de dar continuidade à nova descoberta. 

 Contudo, a partir da segunda metade dos anos 30 o rádio assumiu, decididamente, seu 

caráter comercial e os anúncios cantados receberam o nome de jingles. 

A palavra jingle é de origem inglesa e tem como significado tinir, retinir, soar. Na linguagem 

publicitária, no entanto, ele é definido como uma composição musical e verbal de longa (15 a 

30 segundos) ou curta duração (uma frase musical ligada a um nome de marca ou de um 

slogan) feita especificamente para a apresentação ou venda de determinada produto.  

Podemos definir jingle como sendo “[...] uma pequena peça musical cuja função é a de 

facilitar e estimular a retenção da mensagem pelo ouvinte. O jingle é geralmente curto e sua 

melodia é ao mesmo tempo simples e de fácil compreensão” (SIEGEL, 1992).  

 Devido à incessante repetição desses anuncio radiofônicos, os ouvintes passavam a 

incorporar em seu vocabulário e conversas cotidianas as frases mais destacadas dos jingles e 

saiam cantarolando ou assobiando as melodias pelas ruas. 

E foi como resultado desse sucesso que tais mensagens musicadas acabaram 

contribuindo para um novo tipo de relacionamento entre o rádio comercial e a 

música: a transformação de temas e melodias de jingles em canções, 

principalmente destinadas ao carnaval. (TINHORÃO, 1981) 

 

Segundo Tinhorão, com o advento do chamado desenvolvimentismo, no governo 

Juscelino Kubitschek, a disputa pelo mercado consumidor nos grandes centros aumentou 

consideravelmente. Essa ‘guerra’, no entanto, foi travada através do mais novo veículo de 

comunicação: a televisão. Com a acirrada disputa publicitária, os compositores de jingles 

tiveram que direcionar suas criações a nova geração de compradores, através de letras 

envolventes e ritmos populares. 

Ora, como os jovens filhos da classe média emergente pretendiam ser 

modernos, e ligavam essa idéia de modernidade a todas as novidades da 

indústria de consumo, a forma de interessá-los nos produtos indicadores de 

atualização e status (refrigerantes, cigarros de luxo, roupas da moda, 

chicletes, motocicletas, carros, artigos de esporte, de beleza, etc.) não poderia 

ser mais as velhas marchinhas de carnaval, mas o ritmo da bossa nova, o rock 

e outros modelos internacionais da música consumida pelas novas gerações. 

(TINHORÃO, 1981) 

 

De acordo com a historiadora Rosalind Miles (1990) desde o terceiro milênio antes de 

Cristo, a história foi sendo documentada do ponto-de-vista masculino, sendo as ações dos 

homens o centro de todo esse registro. As mulheres seriam citadas apenas em função de sua 

ação social, enquanto “fêmeas da espécie”, restritas à casa, ao universo familiar. Já com as 

sociedades de caça, segundo Muraro e Boff (2002), as relações de força se iniciaram e o 
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masculino passaria a ser predominante, vindo a se tornar hegemônico no período histórico, 

quando assume para si o domínio público e deixa o privado para a mulher. 

No universo dos jingles, inclusive, a mulher era tratada como a rainha do lar. Tal fato 

se evidencia nos produtos que a ela eram destinados e a forma como lhe eram oferecidos nos 

anúncio cantados. 

Neste jingle da cerveja Caracú, de 1962, vemos a mulher representando o papel de boa 

esposa: 

 

“Uma cerveja Caracú é o que ele quer de primeira 

Por isso tenho sempre Caracú na geladeira. 

Caracú é saborosa a todo instante, a toda hora. 

Caracú é a cerveja que alimenta e revigora.” 

 

O autor procura, através de uma letra de fácil assimilação e rimas paralelas, incitar a 

dona de casa a comprar o produto pelo fato do mesmo satisfazer e agradar ao marido que, 

possivelmente o chefe da família, chega cansado do trabalho diário e ansiando por uma boa 

cerveja. A mulher é posicionada como a “boa esposa”, que cuida da casa e dos filhos no 

período diurno, se dedicando completamente a tarefas domestica, mas que, no período da 

noite se dedica a cuidar e agradar seu marido e cumprir seu papel de mulher. 

Já no jingle do produto “Fósforo Beija-flor”, percebemos uma tentativa de facilitar a 

vida da dona de casa: 

 

“A semana inteira compre fósforos em pacotinho. 

Você faz economia! 

Sai mais barato, mais baratinho. 

Compre sempre pacotinhos pra semana inteira.” 

 

Em ritmo de marchinhas carnavalescas o autor busca criar uma relação de amizade 

com a ouvinte, de forma que ele se torne um conselheiro fiel e interessado no bem-estar da 

dona de cada. Um coro de homens é interpelado por uma voz feminina cantando “Você faz 

economia”. Tal voz funciona como uma dona de casa que usou e aprovou o produto e, agora, 

o indica para mulheres que vivem essa realidade de rainha do lar.  
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No jingle do ‘Sabão Minerva’, também em ritmo de marchinha, a voz feminina canta a 

qualidade do sabão Minerva em pedaços, sendo ele, o melhor. Tal anúncio se assemelha a 

conversa entre vizinhas que trocam receitas e indicam bons produtos umas para as outras: 

 

“Eu exijo meu sabão 

Não tendo Minerva eu passo 

Só levo se tiver Sabão Minerva em pedaço. 

Minerva é um descanso 

Eu sei muito bem o que faço 

Eu faço econômica com Minerva em pedaço.” 

 

Contudo, alguns produtos eram oferecidos de forma a colocar mulher como um ser 

delicado, que deveria sempre estar bonita e perfumada para seu marido. Percebemos tal 

característica no anuncio musicados do “Sabonete Gessy”: 

 

“_ Novo perfume do sabonete Gessy: 

Surpreendente, envolvente, persistente 

Novo perfume Gessy 

Sabonete Gessy 

_ Mais espuma 

_ Mais beleza 

_ E ainda mais perfume 

_ Marcante 

_ Provocante 

_ Ao sair do banho você se sentirá outra como sabonete Gessy 

Gessy, Gessy...”  

  

Assim, através uma balada romântica, vozes feminina e masculina se alternam. A 

mulher, mais uma vez, como se tivesse usado o sabonete e aprovado a fragrância. Já o home, 

toma o papel de amante das mulheres, como se ele não resistisse mulheres perfumadas. Logo, 

os maridos das ouvintes também não resistiriam. Para as solteiras, o sabonete teria a 

capacidade de atrair o homem que elas desejassem. 

 O anúncio do “Desodorante Cashmere Bouquet” também coloca as pessoas do sexo 

feminino como delicadas, frágeis e que devem se cuidar para agradar seus maridos. O 
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diferencial deste anúncio é que se trata de um diálogo entre marido e mulher e música ao 

fundo: 

 

 “Pra que comprar um desodorante só para você? 

_ Meu bem, o desodorante Cashmere Bouquet é feminino! 

_ Não sabia que desodorante tinha sexo... 

_ Cashmere Bouquet é suave, macio, cor de rosa e tem um perfume floral delicioso, 

delicioso... 

... 

[vendedora] _ Olha, este aqui também é muito bom! 

[marido] _ Eu aceitar outro desodorante? Pra minha mulher tem que ser Cashmere Bouquet. 

Ele é suave, feminino, tem perfume floral, é delicioso...” 

 

Estratégias mercadológicas 

 

 Considerando os aspectos aqui abordados, concluímos que a inserção da cultura 

radiofônica em nosso país, mais especificamente na cidade de Uberlândia, se deu através de 

um diálogo entre os costumes metropolitanos e costumes locais. O misto de novidade e, 

simultaneamente, algo com o que o consumidor se identificasse, foi a estratégia utilizada pelo 

mercado urbano emergente. 

 Um dos artifícios utilizados para incitar o desejo de consumir na população foi a 

produção de pequenas canções nas quais os produtos eram oferecidos ao ouvinte. O grande 

público alvo desses anúncios musicados era vertente feminina da sociedade. Produtos de 

limpeza, higiene e beleza eram oferecidos as donas de casa, causando um sentimento de 

identificação entre ouvintes e jingles. 

 Portanto, esta pode ser considerada uma das primeiras formas de publicidade das quais 

derivaram as propagandas tão conhecidas atualmente. Rimas simples, fáceis de decorar e um 

ritmo capaz de mexer com o público e levá-lo ao consumo. 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 11 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

CABRAL, Sérgio. A MPB na era do rádio. São Paulo: Moderna, 1996. 

CALABRE, Lia. A era do rádio. Rio de Janeiro: Jorge Zaar Ed., 2002. 

CAPELATO, Maria Helena R. Estado Novo: novas histórias. FREITAS, Marcos Cezar 

(org.). Historiografia brasileira em perspectiva. 6 ed. São Paulo: Contexto, 2005. 

DÂNGELO, Newton. Aquele povo feliz, que ainda não sonhava com a invenção do rádio:   

cultura popular, lazeres e sociabilidade urbana – Uberlândia – 1900/1940. Uberlândia: 

EDUFU, 2005 

LENHARO, Alcir.  Cantores do Rádio. Campinas: Ed. Da UNICAMP, 1995. 

LISPECTOR, Clarice. A Hora da Estrela. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1978, 3ª edição. 

MAGNONI, António Francisco et al. O Rádio Digital avança no interior de São Paulo. In: 

Nélia R. del Bianco e Sônia Virgínia Moreira. Rádio no Brasil: tendências e perspectivas. Rio 

de Janeiro; EDUERJ, 1999, p. 41. 

MILES, Rosalind. The Women´s History of the World. Londres: Paladin, 1990. 

MCLUHAN, Marshall. Os Meios de Comunicação Como Extensões do Homem. São 

Paulo: Cultrix, 1971. 

NUNES, Mônica Rebecca Ferrari.  O mito no rádio – a voz e os signos de renovação 

periódica. São Paulo: Annablume, 1993. 

SIEGEL, Bruce H. Creative radio prodution. Boston: Focal Press, 1992. 

TINHORÃO, José Ramos. "Os Anúncios Cantados e os Jingles”. In. Música Popular – do 

Gramofone ao Rádio e TV. São Paulo: Ática, 1981. pp. 88-105.  

TINHORÃO, José Ramos. Os sons que vêm da Rua. São Paulo: Editora 34, 2005.  p 59-80 

 

 

 

 

 


