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O uso político do rádio na Era Vargas
1
 

 

 

RESUMO 

 

O rádio como meio de comunicação de massa 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 da publicidade de produtos e bens, a propaganda no rádio foi utilizada ainda como 

uma forte estratégia política, tendo como principal expoente o governo de Getúlio Vargas. 

Desse modo, este trabalho se propõe a compreender como ocorreu o processo do uso 

político do rádio na Era Vargas (1930-1945), e como propaganda política radiofônica foi 

importante para a construção da figura carismática e paternal de Vargas.  
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INTRODUÇÃO 

 

O rádio é considerado o primeiro dos grandes veículos de comunicação de massa, 

o aparelho que surgiu na década de 1920 no Brasil como um símbolo de status ditou moda, 

costumes e alterou o cotidiano dos ouvintes. Mas tanto sucesso não foi por acaso, de acordo 

com dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 1920, 75% da 

população brasileira era analfabeta; em 1940, 57,9% e em 1950, 53,16%.
5
 Desse modo, a 

notícia e o entretenimento através da oralidade alcançou uma população até então excluída 

dos meios de comunicação escritos, como jornais e revistas. 

                                                 
1Trabalho apresentado no GP Rádio e Mídia Sonora, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 

componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2Estudante de Graduação 7º período do Curso de Comunicação Social- Jornalismo da UEPB, email: scauety@hotmail.com 
3Estudante de Graduação 2º período Curso de Comunicação Social- Jornalismo da UEPB, email natachalins@hotmail.com 
4Orientadora do trabalho, professora do Curso de Comunicação Social- Jornalismo da UEPB, email: 

michelewadja@gmail.com  
5 <http://www.ibge.gov.br/seculoxx/arquivos_xls/educacao.shtm#> Acessado em 15 de junho de 2012.  

mailto:scauety@hotmail.com
mailto:natachalins@hotmail.com
mailto:michelewadja@gmail.com
http://www.ibge.gov.br/seculoxx/arquivos_xls/educacao.shtm
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O veículo de cultura e entretenimento proporcionou ainda em sua origem a 

propagação do discurso ideológico de políticos, foi o que aconteceu, por exemplo, na 

primeira experiência radiofônica oficial do Brasil, durante a comemoração do centenário da 

Independência, em 07 de setembro de 1922, no Rio de Janeiro.
6
 A transmissão foi aberta 

com um discurso do então Presidente da República, Epitácio Pessoa
7
, mas  segundo 

Roquete Pinto pouca gente percebeu a potencialidade do rádio naquele momento.  

 

 

Durante a exposição do Centenário da Independência, em 1922, muito 

pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de 

radiotelefonia, então realizadas pelas companhias norte-americanas na 

estação do Corcovado e na Praia Vermelha. Creio que a causa principal 

desse desinteresse foram os auto-falantes instalados na exposição. 

Ouvindo os discursos e música reproduzidos no meio de um barulho 

infernal, tudo roufenho, distorcido, arranhando os ouvidos. Era uma 

curiosidade, sem maiores consequências.
8
 

 

 

O médico e antropológo Roquete Pinto conseguiu convencer a Academia 

Brasileira de Ciências a comprar os equipamentos de radiodifusão e em 1923 a Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro, é inaugurada com objetivo cultural e educacional. Nesse 

período, “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).  

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 também selecionou os 

ouvintes. 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 

                                                 
6É importante destacar, que muito antes da transmissão no Rio de Janeiro, várias experiências radiofônicas foram 

realizadas  no Brasil 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). 
7 O advogado paraibano Epitácio Pessoa assumiu a presidência em 28 de julho de 1919 por meio de eleição direta. O 

governo do presidente paraibano foi marcado pelo processo de modernização do país, pela efervescência cultural, a 

exemplo da semana de arte moderna de 1922 em São Paulo e ainda pela crise da cafeicultura brasileira que contribuiu para 

ascensão política de Getúlio Vargas. 
8Depoimento do Edgar Roquette Pinto no site da Rádio MEC. 

<http://webeduc.mec.gov.br/midiaseducacao/material/radio/radio_intermediario/swf/radiobr01.swf> Acessado em 10 de 

Junho de 2012.  

http://webeduc.mec.gov.br/midiaseducacao/material/radio/radio_intermediario/swf/radiobr01.swf
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influências da cultura francesa no Brasil. Não por acaso, esse período foi batizado como 

Belle Époque
9
. 

A utilização do rádio apenas como veículo educacional passa a ser questionada 

com a criação dos programas comerciais com conteúdo popular. O Programa Casé
10

 foi o 

primeiro dedicado à música popular brasileira. As óperas e músicas clássicas foram 

substituídas pelo samba e chorinho que eram marginalizados por parte da elite da época. 

Nesse período os ritmos populares ainda estavam associados à cultura dos negros, dos 

pobres e ex-escravos que desde a reforma urbana de Pereira Passos
11

 passaram a habitar os 

morros.
 
 

O Rio de Janeiro era o grande polo radiofônico da época, os moradores da cidade 

“deslumbravam-se diante do novo aparato que incluía equipamentos e objetos de consumo 

identificados com as marcas do progresso e da modernidade.” (SEVCENKO, 1998, p. 440).  

Mas, apesar do desejo da elite pelas inovações tecnológicas da época o Brasil era um país 

recém-escravocrata, que colocou em evidência a dependência agrícola do modelo 

exportador da República Velha, pautado na cafeicultura.  

Foi justamente a crise do café que impulsionou a ascensão política de Getúlio 

Vargas. Em 1929, a quebra da bolsa de valores de Nova York nos Estados Unidos abalou a 

economia capitalista de vários países, incluindo o Brasil. Por causa da crise mundial a 

exportação do café brasileiro, principal produto na época caiu drasticamente e a 

superprodução de café trouxe prejuízos para a economia do país.
 
Os Estados Unidos eram o 

maior comprador, diante da recessão, para diminuir o prejuízo o governo do Brasil queimou 

toneladas de grãos na tentativa de evitar uma desvalorização ainda maior.  

Nesse período o Brasil vivia a “política do café com leite”
 12 

e em 1930 era a vez 

de Minas indicar o seu candidato à presidência da República, mas a crise do café que abalou 

São Paulo consequentemente deixou arestas políticas para o desentendimento com Minas 

Gerais. Com a economia enfraquecida, a capital paulista sentiu-se no direito de lançar o seu 

próprio candidato, Júlio Prestes, conhecido como o “barão do café”.  

                                                 
9 “Bela Época”, em francês, é o período no qual a cidade do Rio de Janeiro vivia o processo de modernização, tendo o 

modelo parisiense como inspiração. Além das mudanças urbanísticas da cidade, a cultura da elite carioca também passou a 

se inspirar na francesa. 
10 Programa de rádio criado pelo pernambucano Ademar Casé em fevereiro de 1932. Casé, (1995) detalha o pioneirismo 

do programa que teve 19 anos de irradiação 
11 Carvalho, (2006) Refere-se a reforma urbana como a série de intervenções  no Rio de Janeiro, entre 1903 a 1906, 

durante a administração do prefeito Pereira Passos. Baseada na ideologia higienista praticada na Europa a reforma  carioca 

demoliu vários cortiços e casarões obrigando a comunidade pobre da época a se transferir para os sopés dos morros 

originando as primeiras favelas. 
12 Uma referência ao acordo entre os políticos paulistas e mineiros que se revezavam no poder. São Paulo era o maior 

produtor de café e Minas gerais era o principal produtor de leite e maior polo eleitoral do país.  
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Enquanto os dois tradicionais estados se desentendiam e lançavam candidatos 

próprios, Getúlio Vargas surgiu no Rio Grande do Sul como candidato a presidente do 

partido Aliança Liberal, com apoio de vários segmentos da sociedade e de políticos de 

diferentes estados lançou sua candidatura.
13

 

Contrariando as expectativas Júlio Prestes, Vargas venceu as eleições de 1930, 

mas, a vitória contestada por suspeita de fraude e o assassinato de João Pessoa
14

 vice-

presidente na chapa de Getúlio aumentaram o clima de revolta. Esse cenário de 

desconfiança e violência contribuiu para o agravamento dos movimentos de oposição ao 

governo de Washington Luís, já desgastado pela crise do café. Indignados com a vitória de 

Júlio Prestes, os políticos da Aliança Liberal, liderados por Getúlio, alegaram fraudes 

eleitorais e com apoio dos militares, membros da Aliança Liberal deram o Golpe de Estado 

e Vargas assumiu a presidência. 

 

Vargas e o uso político do rádio 

 

A política populista de Getúlio Vargas foi marcante e impulsionou o crescimento 

de novos veículos que passaram a estabelecer uma comunicação direta entre o governo e o 

povo. O presidente encontrou no rádio o meio perfeito para que o seu discurso atingisse as 

massas. “Getúlio Vargas foi o primeiro político a ver no rádio grande importância política. 

E passa a utilizá-lo dentro de um modelo autoritário.” (ORTRIWANO, 1985, p.17). 

Não por acaso, um ano depois de subir ao poder, em 1931, Vargas instituiu o 

Departamento Oficial de Publicidade (DOP), que tinha como principal objetivo a realização 

de um boletim informativo que era distribuído para divulgação nas rádios. Para que a 

propaganda tivesse ainda mais alcance foi realizado um projeto de expansão de rádios no 

País. 

 

 

Nessa, época ele aumentou o número de emissoras para 42, pois tinha 

consciência da dimensão da comunicação radiofônica, dessa forma 

investiu na organização da propaganda junto à população através do meio. 

Ao mesmo tempo, instituiu uma série de decretos e portarias que lhe 

concederia totais poderes de controle da radiodifusão durante todo o seu 

primeiro período de governo.  (PEROSA, 1995, p.37). 

                                                 
13 A candidatura de Vargas pelo partido da Aliança Liberal teve a participação de três estados, Rio Grande do Sul, Paraíba 

e Minas Gerais. Outro apoio importante foi o dos militares envolvidos nas rebeliões tenentistas na década de 20.  
14 O governador da Paraíba, João Pessoa, foi assassinato no dia 26 de julho de 1930 no Recife. O crime cometido pelo 

opositor político João Dantas foi motivado por questões pessoais, mesmo assim a Aliança Liberal associava o homicídio a 

política. A oposição culpava o governo federal pela morte do candidato a vice-presidência na chapa de Getúlio. 
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A força e a capacidade ideológica do rádio tornaram-se evidentes na Revolução 

Constitucionalista de 1932, que representava uma reação dos paulistas contra o Golpe de 

1930.
 
O movimento que queria derrubar o governo Vargas tinha ainda como objetivo a 

criação de uma nova Constituição e encontrou no rádio o caminho para divulgar o 

movimento.  Os paulistas tiveram apoio das quatro rádios de São Paulo, “Entre estas estava 

a Rádio Sociedade Record/PRB-9, que por sua potência e penetração se tornaria o principal 

veículo de propaganda da revolução constitucionalista de 1932” (SAROLDI & MOREIRA, 

p.161).  

O grande destaque da Rádio Record de São Paulo na época foi o locutor Cesar 

Ladeira, que entusiasmado com revolução tornou-se o principal porta-voz do conflito em 

seus três meses de duração. Pelo rádio, Ladeira transmitiu os combates de forma épica e 

conclamou o povo de São Paulo a pegar em armas contra o governo Vargas.     

Enquanto os paulistas eram a alma da revolução, os cariocas apoiavam Getúlio. 

Por isso, de forma semelhante ao que ocorria em São Paulo, as rádios cariocas também 

usaram o veículo como um propagador de ideias, nesse caso, a favor de Vargas. Para a sorte 

do governo o movimento paulista não teve o apoio esperado de outras regiões, e revolução 

foi sufocada. 

 Ainda em 1932, Vargas regulamentou a publicidade no rádio. A principal 

preocupação era limitar o tempo de comerciais e anúncios. “Para evitar os excessos o 

governo exigia que o tempo dedicado não ultrapassasse os 10% do total de programação. 

Esse era o incentivo comercial necessário para a criação de novas emissoras de rádio”. 

(CABRALE, 2002, p.19). 

Com a propaganda legalizada a publicidade ganha notoriedade no rádio através do 

Programa Casé, que inovou com o pioneirismo dos reclames e com a criação do primeiro 

jingle do país.
15

 Os anúncios eram feitos por pequenos anunciantes em sua maioria lojas, 

sapatarias, óticas, farmácias etc. Mas, muito além da venda produtos o rádio começou a ser 

utilizado para a “venda” de ideais políticos. 

Em 1934, o governo provisório é legitimado quando Vargas foi eleito pela 

Assembleia Constituinte e promulgou uma nova Constituição. Consciente da importância 

do rádio como plataforma política o governo Vargas cria o Programa “Hora do Brasil”, em 

                                                 
15 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). 
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1935. A abertura com a ópera O Guarani, de Carlos Gomes, tornou-se a marca registrada 

do programa, que tinha como objetivo principal propagandear as realizações do governo.  

Foi justamente no Programa Hora do Brasil, que no dia 23 de novembro de 1935 o 

presidente fez um pronunciamento e anunciou em cadeia nacional a ameaça da ANL. O 

objetivo de Vargas era deixar claro que o governo precisava evitar um plano comunista que 

estava “prestes” a acontecer no Brasil.
16

 

 

 

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 (...)
17

  

 

 

 O presidente utilizou a potencialidade do rádio e em especial do Programa a Hora 

do Brasil, para propagar os seus discursos contra a ANL.. “Getúlio Vargas estava ganhando 

respaldo popular desde a intentona Comunista, quando defendeu o Brasil da vil ameaça e 

prosseguiu angariando o respaldo público através de larga propaganda dos acontecimentos 

de seu governo.” (BELLINTANI, 2002, p. 49). 

 A estratégia política de vender ideologias através do som começava a se consolidar 

como um recurso que seria exaustivamente utilizado por Vargas. O Governo vinha nos 

últimos anos realizando um trabalho de propaganda anticomunista, que provocava temor na 

classe média. Desse modo, tentativa de justificar a continuação de seu governo, ele 

preparou o cenário para que o plano de combate “A ameaça vermelha” e a centralização 

política tivessem êxito e apoio da elite.  

 

 

                                                 
16 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. 
17<http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/getulio-vargas/discursos-1/1936/01.pdf/at_download/file>. 

Acessado em 01 de junho de 2012. 

http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/getulio-vargas/discursos-1/1936/01.pdf/at_download/file
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O uso político do rádio no Estado Novo  

 

Para derrotar a oposição e aniquilar com qualquer possibilidade da ANL concorrer 

em eleições diretas, Vargas instaura a ditadura do Estado Novo, em 1937.  Todas as 

medidas democráticas criadas três anos antes pelo próprio presidente com a criação da nova 

constituição foram invalidadas. O Congresso Nacional, as assembleias e câmaras 

municipais foram fechadas. Uma nova constituição de inspiração fascista foi outorgada, 

direitos políticos foram abolidos, assim como os partidos e organizações civis.  

Durante o Estado Novo o Programa a “Hora do Brasil”, mudou o nome para a 

“Voz do Brasil”
 18

 e tornou-se obrigatória a sua veiculação em todas as emissoras de rádio 

do país durante os dias úteis. O horário para as rádios em ondas médias era das 18h45 às 

19h30, enquanto as emissoras que operavam em ondas curtas transmitiam o programa das 

19h30 às 19h45.
19

 O Programa foi utilizado várias vezes para os pronunciamentos de 

Vargas. 

Mas, além de divulgar as ações governamentais também existia espaço para uma 

programação cultural e cívica. A Voz do Brasil tinha descrições sobre pontos turísticos do 

país, comentários sobre cultura popular, e ainda palestras frequentes do ministro do trabalho 

que enaltecia o governo e espírito batalhador do povo. 

O programa também realizava concursos para a escolha dos melhores cantores do 

rádio e transmitia apresentações especiais com os principais artistas da época como 

Francisco Alves e Carmen Miranda. A ideia era despertar na população o gosto pela boa 

música que defendia a moral e os bons costumes do cidadão do brasileiro, através de  

canções que enalteciam o país e o governo. O Samba-canção passa a ser censurado e é 

substituído nas rádios pelo Samba-exaltação.
20

 

Apesar da censura a relação de Vargas com os artistas conseguiu ser menos 

conflituosa, isso porque o então deputado Vargas em 1928 apresentou um projeto de lei que 

exigia o pagamento de direitos autorais aos artistas que tinham suas músicas executadas ao 

                                                 
18 O programa A Voz do Brasil continua tendo veiculação obrigatória do governo federal nas emissoras de rádio, de 

segunda a sexta-feira às 19h00.  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. < 

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

em 01 de junho de 2012. 
19 A onda curta tem um alcance maior que as demais e possui suas frequências entre de 1.700.000 Hz a 30.000.000 Hz, já 

as ondas médias tem frequências entre 500.000 Hz a 1.700.000 Hz é a banda de rádio utilizada na AM. 
20 O Samba-canção eram as músicas populares, normalmente sambas que valorizavam o cotidiano de malandragem dos 

boêmios. Em 1939, uma portaria proibiu a valorização da malandragem e as letras das canções só seriam permitidas se 

promovessem o trabalho, condenando assim, a vadiagem e a boêmia. 

http://www.abert.org.br/site/index.php?/clipping/clip2012/a-qvoz-do-brasilq-contra-a-paciencia-do-brasil.html
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vivo nas rádios. O presidente tinha então o apoio de muitos representantes da classe artística 

que se adaptaram as “novas regras” sem grandes problemas.  

A censura era uma atribuição do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) 

criado em 1939 com a missão de organizar e inspecionar a propaganda e a cultura Nacional.  

Dentro do DIP foi montada a Agência Nacional, que era responsável pelo fornecimento de 

matérias que deveriam ser publicadas na imprensa. As notícias tinham sempre como tema a 

organização do estado, os valores nacionalistas, a importância da família e a imagem de 

progresso e modernidade associada a Vargas.  

O rádio também foi o veículo de destaque em outros regimes ditatoriais. Na 

Alemanha, Hitler já o utilizava como poderoso veículo difusor de ideologias. O nazismo foi 

o primeiro a usar o rádio como instrumento político. Para atingir seus objetivos, o Führer  

procurava apelar para os sentimentos dos alemães, fórmula que também seria utilizada por 

Getúlio. “A utilização do rádio pelos ditadores da época e pelos aspirantes a ditador é algo 

que já estava no ar. Hitler e Mussolini davam exemplos de como utilizar o novo meio de 

comunicação para dirigir e controlar a opinião pública” (MELLO E SOUZA, 1986, p.210). 

Nas ditaduras da América Latina o uso do rádio como instrumento político não foi 

diferente, particularmente nos casos de Brasil e Argentina, com Vargas e Perón utilizaram a 

programação radiofônica de forma semelhante. A onipresença dos líderes através das ondas 

sonoras era vista com simpatia pelas massas e “aproximava” o governo do povo. Como em 

toda ditadura, o “endeusamento” do líder também foi uma característica do marketing de 

Vargas.  

O Estado Novo também foi marcado pela forte propaganda trabalhista, a relação de 

paternidade com o povo ganha uma notoriedade ainda maior com a Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT), criada no dia primeiro de maio de 1943. Com uma boa estratégia de 

marketing, o presidente anunciou as leis trabalhistas, em um clima de festa, no Estádio de 

São Januário. As estratégias de promoção pessoal do presidente promoveram a criação de 

um mito para o povo, foi o próprio Departamento de Imprensa e Propaganda que batizou o 

presidente com o título de “pai dos pobres”.  

A partir de 1940, Vargas ganhou um novo e importante reforço na divulgação da 

ideologia nacional e progressista de seu governo. Por causa de dívidas, um grupo de 

empresas foi incorporado ao patrimônio da União, entre elas o acervo da Rede Ferroviária 

São Paulo-Rio Grande e os bens das sociedades “A Noite”, “Rio Editora” e “Rádio 
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Nacional.” Sendo que apropriação do governo sobre os veículos de comunicação não foi 

devidamente clara
21

. 

Com posse da Rádio Nacional, o governo federal tem o objetivo de “integrar os 

brasileiros” com uma programação que precisa chegar aos quatro cantos do país. Para isso, 

em 1943 foram instalados na empresa transmissores de ondas curtas. A partir de então, a 

rádio seria ouvida em qualquer lugar do Brasil e exterior. A Rádio nacional tornou-se uma 

das mais importantes rádios da América Latina e uma das maiores do mundo.  

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. “O Estado 

Novo, implantou uma ditadura com um forte esquema de censura, afetou o setor do rádio, 

que se retraiu para, logo em seguida, continuar seu processo de crescimento”. (CABRALE, 

2002, p.19)  

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). 

  

 

O estado Novo também foi marcado pelo uso político do Repórter Esso, 

transmitido inicialmente pela Rádio Nacional.  O programa era basicamente um resumo de 

notícias enviadas por telegrama pela Agência United Press. Patrocinado pela Standard Oil, 

                                                 
21 A incorporação da companhia da estrada de ferro foi justificada pela dívida de mais de três milhões de libras da Brazil 

Railway, que pertencia ao investidor americano Percival Farquhar. A empresa era responsável pela construção das 

principais ferrovias do Sudeste e do Sul do Brasil, incluindo a Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande e a 

Madeira-Mamoré. A companhia alegava não poder pagar o empréstimo e teve os bens incorporados pelo governo, no 

entanto, com relação aos veículos de comunicação, não existia nenhuma pendência financeira, a questão teria envolvido os 

interesses de estratégicos de divulgação política. "Estrategicamente, a encampação da Rádio Nacional atendia ainda a 

certos objetivos políticos e governamentais: o de levar a vários longínquos pontos do país um conjunto de mensagens 

influenciando assim, a formação de uma identidade nacional" (AGUIAR, 2007, p.22). 
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o noticiário veiculado em vários países, foi no Brasil o principal meio de informação 

durante a Segunda Guerra Mundial, sempre a favor dos Estados Unidos e seus aliados na 

luta contra o nazismo alemão. Processo semelhante ocorreu durante a Guerra Fria, quando 

as notícias eram contra o comunismo. 

Com o slogan de “testemunha ocular da História” e “o primeiro a dar as últimas”, 

o programa introduziu a linguagem do rádiojornalismo no Brasil, com frases curtas, 

objetivas, ritmo e locução interpretativa. O Repórter Esso também criou uma nova de 

relação entre os ouvintes e o rádio, que a partir de então passaram a utilizar o veículo como 

fonte de informação.  

Foi justamente a Segunda Guerra Mundial e a divulgação no rádio do apoio do 

Governo Federal na luta contra o nazi-fascismo que colocaram em questão a manutenção de 

uma ditadura no Brasil. Vargas que sempre foi fortalecido pelos programas de rádio, passa 

agora a sentir o oposto, quando as oposições aproveitaram o desgaste em torno da guerra 

para pedir o fim da ditadura e novas eleições.  

Percebendo que o quadro seria irreversível, o Governo Federal iniciou um 

processo de transição. Em 1945, são realizadas novas eleições e o candidato Eurico Gaspar 

Dutra, “apoiado” por Vargas, é eleito presidente da República. Uma nova constituição é 

outorgada e Vargas é eleito Senador de São Paulo e Rio Grande do Sul.  

Numa prova de sua popularidade, Getúlio Vargas voltou novamente à presidência da 

República em 1951, eleito pelo voto direto.  A política popular estatizante e de cunho 

nacionalista do governo resultou na oposição de muitos empresários ligados às empresas 

estrangeiras. O “democrata” Vargas viveu uma perseguição intensa dos seus opositores, 

entre eles o jornalista Carlos Lacerda, que foi vítima de um atentado na Rua do Tonelero no 

Rio de Janeiro que provocou a morte do Major da Aeronáutica Rubens Florentino Vaz.  

A autoria do atentado foi associada ao governo
22

. Depois disso, as críticas de 

Carlos Lacerda a Vargas se intensificaram. Os antigetulistas tiveram ainda apoio dos 

membros da União Democrática Nacional (UDN) e de oficiais das Forças Armadas 

revoltados com a morte do Major. Sem poder acionar qualquer tipo de censura ou ainda a 

                                                 
22 O episódio ficou conhecido como Atentado da Rua do Tonelero, porque a tentativa de assassinato de Carlos Lacerda, 

aconteceu na Rua do Tonelero, em Copacabana, em frente a casa do jornalista, na madrugada do dia 05 de agosto de 1954. 

O major Rubens Vaz, estava com Carlos Lacerda na ocasião e foi morto no local. Uma série de investigações feitas pelos 

militares que estavam revoltados com a morte do Major levou à prisão dos autores do crime, que confessaram o 

envolvimento do chefe da guarda pessoal de Vargas, Gregório Fortunato e do irmão do presidente, Benjamin Vargas. 
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esfera militar, Vargas provou na democracia a força do rádio no sentido oposto e não 

resistiu às acusações e pressões da oposição. 

No dia 24 de agosto, de 1954 o Presidente novamente é notícia. Entre a vergonha 

de ser deposto e de ter o prestígio abalado, Vargas cometeu suicídio.  A carta-testamento foi 

lida para a Rádio Nacional, diretamente do Palácio do Catete, pelo ministro Oswaldo 

Aranha. O Repórter Esso, numa edição extra com música fúnebre, transmitiu a notícia sem 

parar em um clima de intensa emoção.
  

Para aumentar ainda mais a dramaticidade, a carta-testamento escrita pelo 

presidente enfatizava a necessidade desse ato heroico e a trajetória de vida pública dedicada 

integralmente ao povo. As mesmas emissoras de rádio que o candidato transformara em 

trunfo eleitoral no passado divulgaram a maior tragédia política da época: o maior líder 

popular da história suicidou-se com um tiro no coração. Como não podia ser diferente foi 

grande a comoção popular em todo o país. 

 

 

De fato, a morte de Getúlio desencadeou uma mobilização popular nas 

grandes cidades, que colocou os opositores em posição embaraçosa. A 

mobilização nutria-se das exortações contidas na carta-testamento, lançada 

ao ar logo após sua morte, pela Rádio Nacional, e publicada depois nos 

jornais. No Rio de Janeiro, foram atacadas as sedes da Tribuna da 

Imprensa e de O Globo. Uma investida contra a embaixada dos Estados 

Unidos e da Standard Oil foi rechaçada a bala, resultando em vários 

feridos. Em São Paulo, milhares de operários entraram em greve, ao 

mesmo tempo em que uma multidão tentava atacar a sede dos Diários 

Associados. Cenas semelhantes ocorreram em Porto Alegre, em Belo 

Horizonte e no Recife. (FAUSTO, 2006, p.191).  

 

 

O mito Vargas que nasceu pelas ondas sonoras também teve o seu fim noticiado 

por elas. O Rádio que vários anos aproximou a ideologia Getulista do povo, agora era o 

veículo que anunciava de forma instantânea sua morte e a recepção da notícia por seus 

eleitores.  

Em nenhum outro momento histórico a política influenciou tão diretamente um 

veículo de comunicação de massa no Brasil. Vargas soube utilizar o rádio como um forte 

instrumento político. Ele encontrou a forma perfeita de entrar nos lares eletrizando as 

massas ao se dirigir aos “Trabalhadores do Brasil” exaltando um forte sentimento de 

nacionalismo e autoestima. 
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As manifestações públicas após a veiculação de sua morte é um indício de como os 

eleitores foram envolvidos pela ideologia Getulista, pela “amizade” criada entre quem 

falava e quem ouvia. O rádio como palanque político, o uso da música popular brasileira, a 

censura, a liberação da publicidade foram algumas das iniciativas marcantes do governo 

Vargas, que influenciaram a história radiofônica, politica e cultural do país.  

 

Considerações finais 

 

A era Vargas, (1930-1945) baseada no uso dos veículos de comunicação foi um 

período marcado pelo marketing governamental do então presidente Getúlio Vargas. O 

artigo em questão se propôs a analisar esse recorte através do uso político do rádio, que foi 

exaustivamente explorado.  

A censura estabelecida no Estado Novo, o cerceamento de liberdade de expressão 

foram estabelecidos de forma gradual e envolvente, através dos discursos proferidos de 

forma “íntima” pelo presidente da república em cadeia nacional.  A construção da imagem 

de Vargas como pai e amigo foi um dos principais caminhos para conquistar os eleitores e 

fazê-los acreditar que existia um governo preocupado com a população.  

Desse modo, identificamos que a criação da Voz do Brasil, o uso político de 

Vargas na Rádio Nacional e a influência do Repórter Esso, seguiram em consonância com o 

objetivo de reproduzir ideologia e consolidar o governo Vargas.  Através desse trabalho foi 

possível apontar ainda como o rádio foi usado exaustivamente no processo de mediação 

política e social na tentativa de modelar a sociedade de acordo com o desejo governamental.  

Portanto, concluímos que a iniciativa de vender a “imagem” de um político através 

do “som”, teve o seu grande auge com Getúlio Vargas, porém ela ainda está presente no 

cotidiano da programação radiofônica brasileira. O rádio foi e é ainda usado para fins de 

interesses políticos, particulares para fins de interesses políticos particulares criando-se uma 

aparência de interesse público. 

Com a democracia vemos que na atualidade a propaganda politica segue sendo 

feita, mas com uma nova roupagem. Sabemos que a maioria das emissoras radiofônicas do 

país, quando não possuí ligação direta com grupos políticos, tem no mínimo o governo, 

local ou estadual como principal patrocinador. Portanto através das propagandas 

radiofônicas da atualidade percebemos a tentativa de proporcionar uma sensação de 

conforto e atenção do estado para com a sociedade, estratégia essa herdada da Era Vargas. 
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