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RESUMO 

 

O rádio, meio de comunicação popular, mantém-se no ar pela sua forma de linguagem que 

atinge a massa, vende, informa e diverte. A propaganda trouxe uma nova função no rádio 

que influenciou a absorção de produtos materiais e/ou simbólicos. Muito além de produtos 

e bens, a propaganda no rádio foi utilizada ainda, como uma forte estratégia política, 

principalmente no governo de Getúlio Vargas. Desse modo, este trabalho pretende 

compreender como o programa “A Hora do Brasil” influenciou na aceitação do governo de 

Vargas e tornou-se além de um veículo de estratégia política, um instrumento de 

mobilização social, com base no controle do governo sobre a sociedade.  
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INTRODUÇÃO 

 

O rádio foi um dos primeiros meios de comunicação a atingir grandes massas, foi na 

República Velha que seu desempenho tornou-se fundamental. O sucesso do veículo na 

época não foi por acaso, com uma população de 56,4% de analfabetos, a oralidade do rádio 

alcançou uma população até então excluída dos meios de comunicação
4
. Surgiu como um 

veículo perfeito, uma mídia que abria espaço para o lazer em família, informações sobre a 

pátria, programas de entretenimento como os de auditórios, rádio novelas e programas 
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informativos, ou seja, não foi difícil cair no gosto do público. A popularidade do rádio era 

tamanha que um dos primeiros atos da República foi estabelecer censura.  

O Rio de Janeiro era o grande polo radiofônico da época, a cidade símbolo da 

modernidade era um dos contrastes do Brasil da República Velha, um país monoprodutor 

de café, recém-escravocrata, que colocava em evidência seu atraso industrial comparado a 

países em constante desenvolvimento como Estados Unidos, França e Alemanha.  

No Brasil, oficialmente a primeira transmissão de rádio foi no dia 07 de setembro de 

1922, no Rio de Janeiro, com o discurso do então Presidente da República Epitácio Pessoa, 

em homenagem às comemorações do Centenário da Independência do país.
5
 Percebemos 

assim, que desde o seu início, a política se apropria do rádio para manifestar e divulgar suas 

ideias. 

 

O discurso do Sr. Presidente da República (Epitácio da Silva Pessoa) 

inaugurando o certame foi, assim, ouvido no recinto da exposição, em 

Niterói; Petrópolis e em São Paulo , graças a instalação de uma possante 

estação transmissora no corcovado e de aparelhos de transmissão e 

recepção nos lugares acima. Desse serviço se encarregaram a Rio de 

Janeiro and S. Paulo Telephone Company, a Westinghouse International 

Company e a Western Eletric Company. (LOPES, 2007, p.7)  
 

 

Porém, esse não foi o primeiro registro do rádio como forma de difusor de ideias 

políticas. Em 1912, Mussolini na Itália, em 1933, Franklin D. Roosevelt nos Estados 

Unidos e Hitler em 1933, (quando foi nomeado Chanceler), todos usavam o discurso 

radiofônico como forma de propaganda para que a “repetição se transformasse em 

aceitação”. Em 1935, o então considerado “Pai da radiodifusão do Brasil” Roquetti Pinto 

percebeu a potencialidade do rádio e quis usá-lo a serviço da cultura e arte do país.  

 

(...) Ele se estruturou em termos não comerciais até cerca de 1935. As 

emissoras constituíam-se em sociedades e clubes, com programações 

eruditas e lítero-musicais, e eram mantidas basicamente através da 

contribuição de seus associados, que pagavam uma taxa mensal, além de 

doações de entidades privadas. (HAUSSEN, 2001, p.23).  

  

 

                                                 
5 As primeiras transmissões radiofônicas em caráter experimental no Brasil foram realizadas a partir de abril de 1919 na 

Rádio Clube de Recife. "Consoante convocação anterior, realizou-se ontem na Escola Superior de Electricidade, a 

fundação do Rádio Clube, sob os auspícios de uma plêiade de moços que se dedicam ao estudo da electricidade e da 

telegrafia sem fio. Ninguém desconhece a utilidade e proveito dessa agremiação, a primeira do gênero fundada no País.” 

(ALCIDES, 1997 apud, CÂMARA, 1998, p.17). 
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A programação era feita de acordo com o gosto dos ouvintes/associados, que faziam 

parte da elite do país. O alto custo de aparelhos receptores selecionou os ouvintes. A 

vinculação com eletricidade também dificultou uma proliferação mais rápida do meio e 

assim nasce a tradição dos “serões” que faziam com que as pessoas se reunissem tem torno 

de um aparelho de propriedade de um amigo, vizinho ou compadre. Assim, à música e a 

cultura popular ficaram à margem das questões de caráter erudito que costumavam compor 

o formato do rádio, ainda aproveitando as sensíveis influências da Revolução Francesa. 

A publicidade junto com o rádio conseguiu se desenvolver entre as mídias. A 

propaganda pode-se dizer que é a mais notada marca da urbanização nos meios de 

comunicação. A princípio ela nasceu nos meios impressos. O primeiro anúncio a ser 

publicado foi no ano de 1808, na Gazeta do Rio de Janeiro, e dizia “Quem quiser comprar 

uma morada de casas de sobrado com frente para santa Rita, fale com Ana Joaquina da Silva que 

mora nas mesmas casas, ou com o Capitão Francisco Pereira de Mesquita que tem ordem para 

vender” (PINTO,1986, apud RAMOS, 1972, p.8). Esse tipo de anúncio lembra o tipo de 

propaganda rústica usada pelos escravos. Estes enchiam as ruas da cidade com suas vozes 

potentes e musicais para fazer “pregões”.  

Já é visível desde as primeiras propagandas o desejo de influenciar o consumidor. 

Temos um outro exemplo bem evidente: “Vende-se uma preta ainda rapariga, de bonita 

figura, a qual sabe lavar, engomar, coser e cozinhar, na rua do ouvidor n.35,1 andar.” 

(Idem, ibidem, p.10).  

Além da propaganda de bens, a propaganda política tem largo espaço no país. É 

interessante lembrar que desde o período regencial (o rei D. Pedro II ainda criança e 

afastado do trono) tinha-se a necessidade de manter a representatividade presente na 

memória das pessoas e o golpe da maioridade foi uma restauração dos ideais monárquicos. 

A “campanha” de opinião pública da época se fez através de versos largamente difundidos 

na literatura, teatro e comícios: 

 

                         “Queremos D. Pedro II 

                        Embora não tenha idade 

                        A Nação dispensa a lei 

                           E viva a Maioridade.”  

   (HARDING, 1994, p. 241) 
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A propaganda comum nos jornais e revistas da época só conquista o rádio uma 

década depois da inauguração do veículo no Brasil. A publicidade no rádio teve como 

principal ícone o Programa Casé, criado pelo pernambucano Ademar Casé, em fevereiro de 

1932. No programa surgiram os primeiros reclames e foi criado ainda o primeiro jingle do 

país.
6
 Os anúncios eram feitos por pequenos anunciantes em sua maioria lojas, sapatarias, 

óticas, farmácias etc. “O rádio tornou-se comercial e os reclames podiam ser vendidos, 

porém não era fácil convencer os anunciantes. Acostumados apenas com a publicidade nos 

meios impressos, eles não acreditavam no retorno da propaganda no rádio.” (FARIAS, 

2010, p.65). Em março de 1932, as emissoras foram autorizadas oficialmente a veicular 

anúncios e o governo federal começou a distribuir concessões de emissoras de rádio para 

particulares. 

No início da República, a imprensa em geral não sofreu grandes modificações, 

exceto que esta agora iria se transmutar em empresa capitalista com o aparato da 

modernização tecnológica. O que se pode notar de inovador é o desenvolvimento de uma 

imprensa operária e com o anarquismo em evidência em que se iniciam as primeiras greves 

e a intenção de sufocar as “revoluções” com os decretos- lei de número: 4.269 e 4.743 

proibindo ofensas ao Presidente da República e chefes de estado. 

 

A Era Vargas: O rádio como ferramenta política 

 

Vargas assume o poder do país em 03 de novembro de 1930, em caráter provisório, 

através da chamada Revolução de 30.
 7

 Em 1934, Getúlio foi eleito pela Assembléia 

Constituinte presidente do Brasil. Três anos depois ele implanta a ditadura do Estado Novo 

e é deposto em 1945.  

 Um dos pontos que favoreceu e tornou-se uma marca do governo de Getúlio foi a 

sua forma populista de agir. Seus discursos eram baseados na exaltação do nacionalismo e 

da classe trabalhadora brasileira.  

 

A política trabalhista de Getúlio deu origem a vários mitos e uma ampla 

discussão. O mito é o da doação da legislação do trabalho pelas mãos de 

                                                 
6 O primeiro jingle foi o da Padaria Bragança, de autoria de Antônio Nássara. O jingle foi em ritmo de fado para agradar 

ao dono da padaria que era português e tinha como refrão a seguinte estrofe: Oh! Padeiro desta rua/ tenha sempre na 

lembrança/ não me traga outro pão/ que não seja o pão Bragança. (CASÉ, p. 49-50). 
7 Indignados com a vitória de Júlio Prestes, os políticos da Aliança Liberal, liderados por Getúlio Vargas alegam fraudes 

eleitorais, descontentes com a derrota, militares e membros da Aliança Liberal deram o Golpe de Estado que culminou 

com Vargas como presidente.  
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um presidente e um benfeitor, que tinha assim legitimidade para receber 

em troca fidelidade e apoio por parte da grande massa. (FAUSTO, 2006, 

p.51).  

 

A imagem que foi passada para os brasileiros de que Getúlio veio como o “Pai dos 

Pobres” e defensor dos direitos e do trabalhador, fez a diferença e consolidou o apoio da 

massa, tendo o rádio como principal força. O Programa radiofônico A "Hora do Brasil" 
8
, 

foi criado em 1937 para ser o divulgador oficial do governo, principalmente dos discursos 

de Getúlio. Diante desses fatos, o rádio se transformou em uma poderosa ferramenta 

política. “A propaganda política - basicamente uma propaganda de natureza ideológica - 

tem, por vezes, a função de manutenção do status quo; por vezes. A de transformação da 

sociedade, mas sempre procurando.” (PINHO, 2001 apud MUCCHIELLI 1978, p.75). 

Em 1933, quando o Partido Nacional Socialista alcançou a Alemanha o rádio foi o 

veículo mais utilizado nesse processo de propaganda, pela sua eficiência notada pela 

palavra falada, imediata e influenciadora. Para Hitler e o Ministro da Informação e 

Propaganda do governo, Joseph Goebbels o público não representou nada além de uma 

multidão passível de ser manipulada. O objetivo era criar um efeito hipnótico, uma reação 

involuntária e as pessoas que resistissem à mensagem eram punidas de alguma forma. 

Assim, estrategicamente, o rádio tornou-se estatal e o Ministério da Informação e 

Propaganda passou a controlar os locutores, os formatos de programas; além de obrigar os 

lugares públicos possuírem aparelhos de rádios para difundir as ideias nazistas. 

No Brasil, não foi diferente, Getúlio Vargas foi um grande idealizador da função do 

rádio como agente econômico, pois ao traçar um programa de expansão industrial que 

necessitava de um mercado de consumo interno, empenhou-se na expansão das redes de 

emissoras em todo o país. O presidente criou o mecanismo de concessão de canais e 

proporcionou o controle das emissoras pelo Estado. 

No que se refere ao aspecto “ideológico” o projeto nacional-desenvolvimentista de 

Vargas requereu a mobilização das massas trabalhadoras do campo para as atividades 

industriais urbanas, tarefa que foi realizada de forma estratégica através do rádio. “A 

questão social virou preocupação de Estado. E a questão política tornou-se um caso de 

polícia, especialmente durante a ditadura do período entre 1937 e 1945. O governo Vargas 

marca, portanto, o surgimento de um novo agente político: as massas”. (NASCIMENTO, 

2004, p. 24). 

                                                 
8 A primeira versão do programa foi criada simultaneamente à aprovação da Lei de Segurança Nacional. A origem do 

programa está associada ao discurso ideológico para combater o avanço do comunismo. 
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O rádio vem nesse sentido sendo o instrumento de estratégia dos governantes para 

atingir seus objetivos, influenciando na forma do modelo a ser seguido pela população. O 

final dos anos 30, início dos 40, foi marcado pelo apogeu nazifascista que constituía na 

ditadura baseada no partido único, com ênfase na figura do chefe e na influência de ideias 

nacionalistas.  Inspirado nesse plano, Getúlio instala a ditadura do Estado Novo em 1937.  

Para conseguir apoio a relação entre o Vargas e as massas resultou em uma 

subordinação do controle político, administrativo e ideológico com o trabalhismo.  

 

“Com efeito, Getúlio Vargas foi o grande idealizador da função do 

rádio como agente econômico. Não apenas se empenhou em 

expandir a rede de emissoras em todo o país, como também criou o 

mecanismo de concessão de canais, a título precário, que propiciou 

o controle das emissoras pelo Estado.” (PEROSA, 1995, p.30) 

 

 

Essas medidas de controle são características de governos autoritários que para 

intensificar as suas ações criam instrumentos de censura. Vargas instaurou em 1931 o 

“DOP” Departamento Oficial de Propaganda, que tinha como principal atribuição a 

produção de boletins informativos que eram distribuídos para todas as rádios no país. Foi 

exatamente nesse cenário que o programa a “Hora do Brasil” surgiu para divulgar obras, 

ideias, propostas e pronunciamentos do Presidente da República. 

Em 1937, Vargas substituiu o “DOP” pelo “DIP” Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP), encarregado também de censura e do fornecimento de matérias pela 

Agência Nacional de notícias montada dentro do departamento. Nesse mesmo período foi 

criado o novo código de Imprensa que tornava ilegal qualquer referência desrespeitosa às 

autoridades públicas.  

 

A VOZ DO BRASIL? 

 

Criado no Estado Novo em 1935, o programa de rádio a “Hora do Brasil” teve papel 

central na popularização da ditadura Vargas e seguiu durante décadas servindo como 

instrumento de propaganda governamental. Inicialmente transmitia informações, 

pronunciamentos e música popular.  

Nos anos 30, os minutos finais do Programa eram culturais, dedicados à transmissão 

de sucesso da música popular brasileira. A participação de artistas de prestígio, como a 
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vedete do teatro de revista Virgínia Lane, era uma forma de Getúlio aceitar, com humor, as 

críticas ao seu governo e de se “aproximar” cada vez mais da população.   

 O grande objetivo do programa era a divulgação das realizações do governo. Com a 

chegada da ditadura, o programa “Hora do Brasil” torna-se obrigatório e passa a ser 

transmitida em rede nacional, de segunda a sexta, das 18h45 às 19h30. A programação 

radiofônica passa a ser controlada com a colocação de censores em cada emissora. Assuntos 

como reivindicações trabalhistas, presos políticos, organizações estudantis, passeatas ou 

críticas ao governo eram terminantemente proibidos.                                                                             

Em 6 de setembro de 1946, a “Hora do Brasil” transforma-se na “Voz do Brasil.” 

 O programa é veiculado até hoje, seu formato sofreu alterações, mas o objetivo 

continua o mesmo possui uma hora de duração, os seus primeiros 25 minutos são 

produzidos pela EBC - Empresa Brasil de Comunicação e levam aos cidadãos as notícias de  

interesse governamental sobre o Poder Executivo. Os demais 35 minutos são divididos e de 

responsabilidade dos Poderes Judiciário e Legislativo.
 9
               

Com o crivo da censura e o intuito de promover o governo as notícias eram 

manipuladas e as informações que os ouvintes consumiam moldavam o que a população 

deveria ouvir de acordo com a vontade da censura. Ainda se afirmava que esse processo 

fazia parte da defesa da cultura da unidade espiritual e da civilização brasileira. 

 

Em 1940 foram submetidos à censura previa da Divisão de rádio 3.770 

programas, 1.615 sketches, 483 peças e 2.416 gravações, existindo no país 

78 emissoras de rádio. (...) 202 programas infantis, 958 religiosos, 355 

científicos, 1.750 humorísticos, 376 literários, 289 assuntos de interesses 

nacionais, 207 assuntos de interesse estrangeiro, 181.807 músicas 

estrangeiras, 5.695 de músicas nacional escolhida, 224. 380 de música 

nacional popular. (GOULART, 1990, p.70) 

 

 

Além da censura um exemplo de manipulação ideológica está no pronunciamento do 

presidente Getúlio Vargas veiculado na íntegra no programa “A Hora do Brasil” em 23 de 

novembro de 1935, contra a Aliança Nacional Libertadora (ANL) movimento de caráter 

                                                 

9 A resistência à obrigatoriedade da transmissão da 'Voz do Brasil' sempre foi grande, principalmente pelos proprietários 

das emissoras de rádio, que de acordo com a ABERT (Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão) até hoje 

exigem a extinção da obrigatoriedade da veiculação em rede do programa. Ver em: 

http://www.abert.org.br/site/index.php?/clipping/clip2012/a-qvoz-do-brasilq-contra-a-paciencia-do-brasil.html 

 

http://www.abert.org.br/site/index.php?/clipping/clip2012/a-qvoz-do-brasilq-contra-a-paciencia-do-brasil.html
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popular progressista que reuniu setores como operários e pessoas de classe média, o qual 

defendia liberdade política e um governo popular. Essa “possível” ameaça comunista pode 

ser identifica no seguinte discurso de Getúlio. 

 

 

Brasileiros: (...) Forças do mal e do ódio campearam sobre a nacionalidade 

ensombrando o espírito amorável da nossa terra e da nossa gente. Os 

acontecimentos lutosos dos últimos dias de novembro permitiram 

felizmente reconhecê-las antes que fosse demasiado tarde para reagirmos 

em defesa da ordem e do patrimônio moral da Nação (...) alicerçado ao 

conceito materialista da vida, o comunismo constituiu o inimigo mais 

perigoso da civilização cristã (...) O comunismo trata o homem como 

instrumento, como simples fator de trabalho, escraviza-lhe o esforço, 

matearilizando- o (...). A dissimulação, a mentira, a felonia constituem as 

suas armas (...). Os fatos não nos permitem duvidar dos perigos que nos 

ameaçam (...) A punição dos culpados pelos acontecimentos de novembro 

impõe-se (...)
10

  

 

 

É possível identificar claramente uma versão repassada para a população que pode 

ou não resultar em busca de explicações e que a justificativa pode ser encerrada com o 

processo de elaboração ideológica, na qual o inimigo é a ANL e o comunismo. 

No dia 10 de novembro de 1937, Getúlio fez um pronunciamento e anunciou em 

cadeia nacional a ditadura do Estado Novo. A medida ditatorial foi explicada como uma 

forma de evitar um plano comunista que estava “prestes” a acontecer no Brasil. Foi o 

chamado plano “Cohen”, sobrenome judeu de um fictício comunista, que assinava o 

documento,  detalhando o projeto de tomada de poder. A ação incluía incêndios em prédios 

públicos, saques e depredações. A farsa tinha como objetivo a declaração do estado de 

guerra, para consequentemente criar um cenário de desestabilidade política.  

 

TRANSMISSÃO DE IDEAIS POLÍTICOS 

 

O indivíduo sujeito da história é constituído de suas relações sociais nas quais é 

ativo, passivo, determinado e determinante; o desempenho e as transformações das relações 

implica atividade prática e inteligência. "A consciência individual do homem só pode 

existir nas condições em que a existe a consciência social" (LEONTIEV, 1978, p. 88).  

                                                 
10http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/getulio-vargas/discursos-

1/1936/01.pdf/at_download/file 

http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/getulio-vargas/discursos-1/1936/01.pdf/at_download/file
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/getulio-vargas/discursos-1/1936/01.pdf/at_download/file
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Como ser ativo e inteligente o homem insere-se em um grupo social através de uma 

linguagem, a condição básica para a comunicação e desenvolvimento das relações sociais e 

sua própria individualidade. Nesse processo são atribuídos valores de certo-errado, bom-

mau, verdadeiro- falso para os aspectos da vida de cada pessoa. “No plano superestrutural a 

ideologia é articulada pelas instituições que respondem pelas formas jurídicas, políticas, 

religiosas, artísticas e filosóficas; no plano individual, elas se reproduzem em função da 

história de vida e da inserção específica de cada indivíduo.” (OUTHWAITE & 

BOTTOMORE 1996, p. 371). 

O homem pode deixar-se manipular ou conscientizar a partir de uma ideologia ao 

detectar diferenças e questionamentos para com a realidade em que vive e de acordo com a 

carga de atividades desempenhadas em sua vida. O pensar uma ação e reproduzir uma 

ideologia, com o conjunto de seus significados no ambiente em que se vive é pensar em 

algo do tipo “é assim que deve ser, é assim que se faz”.  

Os governos que adotaram as táticas nazistas em propagandas de repetição 

bombardearam o público com as mesmas informações, slogans e frases repetidas. A “Hora 

do Brasil” é um exemplo desse formato. O programa chegou a ser o principal produto 

noticioso da época com a função de mediação política e social através da qual a sociedade 

era modelada de acordo com o desejo governamental. A forma de manipulação se fazia de 

várias formas, uma delas era a punição para os profissionais que ousassem questionar algo 

do governo, que tinha como “mandamento básico aos repórteres, não constranger as 

autoridades sob pena de demissão” (PEROSA,1995, p.53). 

As mensagens divulgadas pelo programa radiofônico são nitidamente 

compreendidas como reprodutor de uma ideologia, no período da ditadura. Podemos 

conceituar ideologia como “os pontos de vista baseados em um sistema de valores dos 

homens com relação aos objetivos do desenvolvimento social que se propuseram pontos de 

vista ou concepções que condicionam as atividades humanas (...) ” (SCHAFF,1973, p.9 ) 

O rádio dessa forma foi e é ainda usado para fins de interesse particular, criando-se 

aparência do interesse público, com o objetivo de reproduzir ideologia e consolidação do 

governo.  Essa massificação da opinião vinda dos meios de comunicação e não permite a 

criação de uma nova forma de pensar e segue ao longo dos anos Exemplo vivo é a 

existência até hoje do programa radiofônico “A Voz do Brasil”. 
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Considerações finais 

 

Levando em consideração que toda forma de pensar é formante e movimento, que a 

forma interior do pensamento é exteriozada de diversas maneiras, essas formas tornam-se 

construtoras de imaginários, levando até a adequação dos mesmos a partir de 

instrumentações empíricas, neste caso os meios de comunicação: o rádio.  

Os estudos dos efeitos da comunicação de massa colocam no devido lugar a suposta 

eficácia dos meios como elementos de moldagens no processo de formação da opinião 

pública. “É preciso considerar que os meios de comunicação de massa, como elementos 

integrados na estrutura da sociedade industrial, vivem em função do público receptor e, em 

certo sentido, em vez de gerar a opinião publica deixam-se guiar-se por esta (...)”(MELO, 

1979, p.47-48). 

O processo de representação das pessoas e de pensamentos que são veiculados 

através dos meios de comunicação tem objetivo de interligar diálogos. Diferentemente da 

intenção de uso na prática. Com isso, refletimos acerca do papel do rádio como veículo de 

informação, possibilitando uma análise do seu uso na Era Vargas para o marketing político. 

Até hoje, o maior patrocinador dos meios de comunicação continua sendo o 

governo. São as propagandas utilizadas para oferecer a sensação de conforto do estado para 

a sociedade em uma linguagem que “acomode” o pensamento das pessoas ao se permitir a 

aceitação destes discursos. E vemos com isso um programa com a duração de mais de 

setenta anos de duração na programação radiofônica do país.  

O rádio dessa forma foi e é ainda usado para fins de interesse particular, criando-se 

aparência do interesse público, com o objetivo de reproduzir ideologia e consolidação do 

governo.  Essa massificação da opinião vinda dos meios de comunicação e não permite a 

criação de uma nova forma de pensar e segue ao longo dos anos  Exemplo vivo é a 

existência até hoje do programa radiofônico “A Voz do Brasil 

Podemos concluir que a aceitação do rádio na época favoreceu a uma padronização 

cultural. Vargas soube utilizar o rádio como um forte instrumento político, eletrizando as 

massas dispondo com todo seu carisma ao se dirigir aos “Trabalhadores do Brasil” e 

exaltando um forte sentimento de nacionalismo nos brasileiros. 

 O programa a “Hora do Brasil” que foi nomeado posteriormente de “Voz do Brasil” 

é um recorte desse período que mostra de forma expressiva como o rádio foi utilizado 
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politicamente por Getúlio Vargas, foi o próprio Departamento de Imprensa e Propaganda 

que batizou o presidente com o título de “Pai dos pobres”. Desse modo, podemos identificar 

que a estratégia de vender a “imagem” de um político através do “som”, teve o seu grande 

auge na era Vargas, um período marcado pela manipulação ideológica através das ondas 

sonoras. 
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