
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O RADIOJORNALISMO E A CONSTRUÇÃO DOS IMAGINÁRIOS1 

 

Mônica Panis Kaseker2 

 

RESUMO 

Experiências, memórias e percepções constroem nossas representações mentais sobre a 
realidade. Considerando que a produção social de bens simbólicos estabelece relações 
de poder, propõe-se neste artigo uma análise sobre a construção de imaginários sociais 
pelo radiojornalismo brasileiro, especialmente em dois momentos históricos cruciais: 
durante a Segunda Guerra Mundial e a ditadura militar. Parte-se do conceito de 
imaginário social de Baczko (1985) e Castoríadis (1986) para identificar, com base em 
fontes secundárias e pesquisa bibliográfica, como se dá essa construção. A reflexão 
aponta que esse processo ocorre não somente pelo que é noticiado, mas também pelo 
que é omitido, envolve a construção, primeiramente, do próprio ethos jornalístico e a 
ausência não percebida do radiojornalismo.  
PALAVRAS-CHAVE: Radiojornalismo. Segunda Guerra. Ditadura Militar. 
Imaginários. 
 

ABSTRACT 
Experiences, memories and perceptions construct our mental representations of reality. 
In this perspective, the social production of symbolic goods is capable to create power 
relationships. This paper proposes to analyze the construction of social imaginaries by 
the brazilian radio journalism, especially during two important historical moments:  the 
Second World War and the military dictatorship. It starts with the concept of social 
imaginary of Baczko (1985) and Castoríadis (1986) to identify how it works. 

                                                            
1 Artigo apresentado na Mesa Sonoridades e Mídia, do II Encontro Internacional sobre Imaginários 
Sonoros, realizado de 4 a 7 de novembro de 2013, em Curitiba. 
 
2 Jornalista, doutora em Sociologia (UFPR), professora do curso de Jornalismo da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR),  Líder do Grupo de Pesquisa Estudos Comunicacionais (PUCPR) e 
pesquisadora associada ao Centro de Cultura e Imagem da América Latina (Cecial/UFPR). 



Methodology includes literature search and secondary data. In conclusion, the process 
involves not only the noticed, but also what is omitted. It depends, first of all, on the 
construction of ethos journalistic and also on the absence (not perceived) of the radio 
journalism. 
KEYWORDS: Radio journalism; War, Military Dictatorship; Imaginary. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Por sua natureza imaterial, a comunicação sonora é de difícil análise, 

especialmente porque não existe a preservação de arquivos sonoros na mesma 

proporção que a de imagens e textos. Por esse motivo, analisar o papel do 

radiojornalismo na construção dos imaginários sociais apresenta-se como uma tarefa 

desafiadora, que começa a empreender-se neste artigo, a partir da revisão de literatura 

sobre dois períodos específicos: a Segunda Guerra Mundial e a ditadura militar. Optou-

se por este recorte justamente porque tratam-se de momentos já bem documentados por 

pesquisadores como Klöckner (2008), Golin e Abreu (2006), Calabre (2006), Haussen 

(1997) entre outros. Muitas pesquisas resgatam aspectos históricos sobre o rádio 

brasileiro a partir de consultas documentais, entrevistas com profissionais e ouvintes 

que vivenciaram esses períodos, memórias relatadas em obras autobiográficas de 

profissionais do rádio e análise de acervos como o da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, 

que é um dos poucos a manter registros sonoros históricos do rádio brasileiro. As obras 

mencionadas dedicam-se a aspectos específicos da história do rádio brasileiro, como é o 

caso de Klöckner com sua investigação sobre o Repórter Esso, ou Calabre e seu estudo 

das radionovelas no período de 1940 a 1946.  

O que se pretende neste artigo é refletir sobre como o radiojornalismo, produtor 

social de bens simbólicos, constrói experiências, memórias e percepções que irão 

compor representações mentais sobre a realidade, participando da constituição dos 

imaginários sociais no Brasil. Questiona-se quais foram os elementos em jogo na 

construção de narrativas sobre esses dois momentos históricos – Segunda Guerra 

Mundial e Ditadura Militar, considerando a discussão sobre o imaginário social de 

Baczko (1985) e Castoríadis (1986). 

 

 

 

 



O RÁDIO NO BRASIL: CONTEXTUALIZAÇÕES 

 

Desde seus primórdios, o rádio teve estreita relação com o poder político vigente 

no Brasil e, paralelamente, esteve presente no cotidiano da população, atuando como 

dispositivo estratégico da hegemonia e, ao mesmo tempo, como elemento de 

sociabilidade e de construção de identidades. 

No Brasil, o rádio começou a operar em 7 de setembro de 1922, quando o país 

celebrava o centenário da Independência, numa comemoração cívica no Rio de Janeiro, 

com a presença do então presidente Epitácio Pessoa.  Mas foi a partir da década de 

1930, que o rádio teve sua maior expansão e profissionalização conduzida pelo então 

presidente Getúlio Vargas. Datam de 1932 as primeiras legislações e regulamentações 

brasileiras sobre como deveria operar o veículo. Vargas autorizou e regulamentou a 

publicidade no rádio, incentivou a abertura de emissoras em todo o território nacional, 

com a finalidade de fortalecer seu projeto político de construção nacional. Para isso, 

criou também o Departamento Oficial de Propaganda (DOP),  depois transformado em 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), instituindo a censura no rádio.  

O presidente Getúlio Vargas criou a Hora do Brasil3, com o objetivo de falar a 

toda a nação e difundir sua ideologia política, na chamada era do Populismo. As ações 

de Vargas foram determinantes para o modo como o rádio se desenvolveu na cultura e 

na política brasileiras. Por outro lado, trouxeram expansão e profissionalização para 

esse meio de comunicação. As emissoras tornaram-se empresas, que visavam lucro e, 

portanto, teriam que desenvolver suas técnicas para conquistar a audiência e o mercado. 

(MOREIRA, 1998) 

Ainda em 1932, durante a Revolução Constitucionalista em São Paulo, o rádio 

teve papel fundamental. César Ladeira conclamou os ouvintes a participarem da revolta 

contra a ditadura de Vargas, pela Rádio Record, de São Paulo, lendo versos do poeta 

Guilherme de Almeida. 

Em 1936, foi criada a Rádio Nacional, encampada pela União em 1940 e que, a 

partir daí, fez sucesso por mais de 20 anos. Getúlio Vargas, por meio da emissora, 

controlava toda a indústria cultural da época, obtendo a simpatia de muitos artistas e 

intelectuais ligados ao rádio. A música, o teatro, as revistas, toda a produção cultural 

                                                            
3 O programa ainda tem veiculação obrigatória. Em 1968, foi renomeado para  A Voz do Brasil. (EBC, 
2013). 



dos anos 40 e 50 orbitaram em torno desse meio de comunicação, iniciando a era de 

ouro do rádio brasileiro. (HAUSSEN, 1997) 

Em 1941, começa a transmissão da primeira radionovela do País, que foi 

apresentada durante cerca de três anos, pela Rádio Nacional: Em Busca da Felicidade. 

Depois do sucesso, foi a vez de O Direito de Nascer. Naquele período, era comum que 

as cidades ficassem com as ruas desertas e pelas janelas se pudesse observar famílias 

inteiras e seus vizinhos em torno do rádio, escutando a novela. (CALABRE, 2006) 

 
Entre as várias finalidades a serem cumpridas, as emissoras cariocas 
priorizaram a de divertir e agradar o maior número possível de ouvintes. É a 
opção que traz consigo a garantia de uma boa audiência, princípio 
fundamental para conseguir anunciantes e assegurar a sobrevivência 
financeira da emissora. (CALABRE, 2006, p.86) 
 

 

 A autora apresenta dados de um relatório da Divisão de Rádio do DIP sobre a 

programação das emissoras em 1941. O levantamento aponta que aproximadamente 

96% dos programas eram musicais. O restante se dividia entre crônicas e palestras, 

programas humorísticos, religiosos, científicos, infantis e literários. Assuntos de 

interesse nacional e estrangeiro somavam apenas 0,12%. (CALABRE, 2006) Mesmo 

considerando as ressalvas registradas pela autora sobre a metodologia de classificação 

do DIP, que pode induzir a erros de interpretação sobre os conteúdos, é possível 

verificar que a presença de conteúdos informativos era praticamente nula naquele 

período.  

Um dos primeiros radiojornais brasileiros foi o Repórter Esso, que foi transmitido 

de 1941 até 1968. Outro radiojornal importante desse período foi o Grande Jornal 

Falado Tupi, com Corifeu de Azevedo, em 1942. Enquanto o Repórter Esso era uma 

síntese noticiosa de 5 minutos, o Grande Jornal Falado Tupi consistia em um programa 

diário dividido em blocos por editorias.  (ZUCULOTO, 2012) 

Durante os anos dourados, o rádio desenvolveu uma série de gêneros de 

programas como os de auditório, os humorísticos, narrações esportivas e concursos de 

calouros.  Mas no final dos anos 50 até a década de 70, o veículo viveu sua fase mais 

difícil. Esvaziado em seus elencos de artistas e roteiristas, assim como abandonado 

pelos patrocinadores que haviam migrado para a televisão, o rádio precisou se 

reinventar. Alguns avanços técnicos ajudaram nesse processo, como o transistor que 

permitiu a portabilidade do rádio, as transmissões via satélite (1962), os gravadores 



portáteis e o avanço da telefonia. Esses avanços também possibilitaram um novo 

impulso ao radiojornalismo.  

Em 1961, o rádio foi utilizado para um movimento contra o golpe militar, 

liderado por Leonel Brizola, chamado de Cadeia da Legalidade e que conseguiu evitar a 

tomada de poder pelos militares naquele ano. Três anos depois, houve nova tentativa, 

mas dessa vez os militares estavam prevenidos, cercaram diversas emissoras e 

conseguiram evitar a resistência. (MOREIRA, 1998, p. 56) 

Em 1962, foi criado o  Código Brasileiro de Telecomunicações, que definiria até 

a Constituição de 1988 o funcionamento do Sistema de Radiodifusão Brasileiro. Em 

1963, foi criada a  Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), 

que atuaria como instituição de lobby em defesa dos interesses dos proprietários. Após 

o golpe militar em 1964, a ditadura incentivou as programações desmobilizadoras, com 

alcance local, muita música e pouca informação.  

 

IMAGINÁRIOS DA GUERRA PELAS ONDAS SONORAS 

 Ainda na fase do pioneirismo do rádio brasileiro, as notícias eram lidas 

diretamente dos jornais impressos. Somente na  Era de Ouro, a partir dos anos 40, é que 

o radiojornalismo passou a desenvolver suas técnicas e linguagem próprias, tendo sido 

influenciado pelo modelo americano de rádio – broadcasting, que se baseava na ideia de 

Rádio Espetáculo. (ZUCULOTO, 2012) 

 Mesmo antes de existir radiojornalismo no Brasil, o país recebia transmissões 

estrangeiras de vários países por ondas curtas, como a Rádio Berlim, a BBC (British 

Broadcasting Corporation, a Voz da América e a italiana EIAR (Ente Italiano per le 

Audizioni Radiofoniche), com notícias inclusive em Português. Esses programas, 

especialmente da Alemanha e Itália, costumavam ter a audiência de imigrantes e 

descendentes residentes no Brasil. (FERRARETTO in GOULIN; ABREU, 2006, p.82-

90) 

Em 1941 surgia o Repórter Esso, um projeto dos Estados Unidos que tinha como 

objetivo estabelecer uma “política da boa vizinhança” com os países da América Latina 

durante o período de Guerra. O programa era produzido com notícias enviadas pela 

agência de notícias norte-americana United Press Associations (UPA), com o patrocínio 

da Standard Oil of New Jersey, e apresentado em 15 países, totalizando 60 emissoras. 

(KLÖCKNER, 2008, p. 19)  



Além de difundir sua ideologia e conquistar aliados, o governo norte-americano 

estava interessado na prospecção e exploração do petróleo. O presidente Getúlio 

Vargas, que já havia demonstrado simpatia pelo regime nazi-fascista em alguns 

discursos, teria mudado de idéia após um suposto afundamento de navios brasileiros por 

submarinos alemães. Vargas só apoiou os Estados Unidos e demais aliados contra os 

países do eixo (Alemanha, Itália e Japão) após longo período de negociação e a garantia, 

ao final, de investimentos norte-americanos para a construção da Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda. (KLÖCKNER, 2006, p.53) Também 

se difundia a partir desse momento o american way of life e o consumo de produtos 

americanos como a Coca-cola e as histórias em quadrinhos do Pato Donald. 

Após a entrada do Brasil na Guerra, houve o confisco de receptores de rádio 

ondas curtas para evitar que as mensagens nazi-fascistas continuassem ganhando 

adeptos, principalmente no Sul do Brasil. (GOULIN in GOULIN; ABREU, 2006, p. 

103-118)  

No primeiro programa em 1941, Romeu Fernandez anunciava o ataque de aviões 

da Alemanha à Normandia, durante a Segunda Guerra Mundial.  O Repórter Esso teve 

diversos apresentadores e foi transmitido no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, 

Recife e Porto Alegre.  

Em 1942, é criado o  Grande Jornal Falado Tupi, comandado por Coripheu de 

Azevedo Marques. A Rádio Tupi pertencia aos Diários Associados, império midiático 

de Assis Chateaubriand que chegou a ter 28 emissoras de rádio, 33 jornais, 22 estações 

de televisão, 28 revistas e duas agências de notícias. Enquanto o Repórter Esso se 

caracterizava como síntese noticiosa, o Grande Jornal Falado Tupi era organizado em 

blocos segundo editorias, em moldes inspirados na paginação de um jornal impresso. 

Embora tenha se tornado um radiojornal importante, o Grande Jornal Falado Tupi não 

chegou a ter o alcance e a credibilidade do Repórter Esso naquele momento histórico. 

O rigor nas normas de redação e apresentação do Repórter Esso era ditado pela 

UPA, em um manual lançado em 1957 no Brasil. Segundo Klöckner, mesmo antes de 

haver esse documento, no entanto, a equipe de produção seguia estritamente o modelo 

proposto pela agência. O primeiro manual de radiojornalismo brasileiro destacava a 

importância da credibilidade, exatidão, pontualidade e isenção/imparcialidade. 

Recomendava vibração na voz para tornar a notícia mais atraente e recomendava a 

restrição a adjetivos. Cada notícia  deveria ter entre 30 a 40 palavras e durar 15 



segundos, sendo que o programa tinha exatamente 5 minutos de duração. 

(KLÖCKNER, 2008, p.56-57) 

Nesse sentido, percebe-se que antes de construir o imaginário da guerra, era 

necessário construir o imaginário sobre o próprio programa, o que seria, nos termos de 

Charaudeau e Mainguenau (2004, p. 220) a produção de um ethos, definido como: 

 
a imagem de si que o locutor constrói em seu discurso para exercer 
uma influência sobre seu alocutário. Essa noção foi retomada em 
ciências da linguagem e, principalmente, em análise do discurso no 
que se refere às modalidades verbais da apresentação de si na 
interação verbal. O “ethos” faz parte, como o “logos” e o “pathos”, da 
trilogia aristotélica dos meios de prova. Adquire em Aristóteles um 
duplo sentido: por um lado designa as virtudes morais que garantem 
credibilidade ao orador, tais quais a prudência, a virtude e a 
benevolência; por outro, comporta uma dimensão social, na medida 
em que o orador convence ao se exprimir de modo apropriado a seu 
caráter e a seu tipo social. Nos dois casos trata-se da imagem de si que 
o orador produz em seu discurso, e não de sua pessoa real. 
(CHARAUDEAU; MAINGUENAU, 2004, p. 220) 
 

É importante a ressalva de Klöckner sobre a característica propagandística do 

programa que, apesar de alardear neutralidade e isenção, era “francamente favorável aos 

aliados , disseminando a ideologia dos Estados Unidos” (in GOLIN;ABREU, 2006, 

p.64). Tanto que a produção tinha a supervisão de uma agência de publicidade - a 

McCann-Erickson. Klöckner também chama a atenção para o aspecto da 

desinformação: 

 
Os discursos eram curtos, mas nem sempre objetivos, e, muitas vezes, não 
respondiam aos seis quesitos do lide (que, quem, como, quando, onde, 
porque). Algumas notícias desprezavam o contexto e iam ao ar sem as 
explicações necessárias para que o ouvinte entendesse. O principal era criar a 
expectativa na audiência, sem explicar o que realmente estava acontecendo. 
(KLöCKNER in GOLIN; ABREU, 2006, p.64). 

 

O rufar de tambores e os sons de corneta da vinheta de abertura e os slogans O 

primeiro a dar as últimas e Testemunha ocular da história, além de toda a forma de 

organização e apresentação das informações tornaram o Repórter Esso um mito 

fundador4 do radiojornalismo brasileiro, influenciando o estilo de radiojornalismo 

praticado no Brasil até a atualidade.  

                                                            
4 Ver CHAUÍ, M.   Brasil: mito  fundador e  sociedade  autoritária.  São Paulo: Editora  Fundação Perseu 
Abramo, 2000.  
 



Em sua última transmissão no rádio, em 1968, o apresentador Roberto 

Figueiredo chora ao enumerar os principais fatos noticiados pelo programa. Assim 

como a maioria dos anunciantes e profissionais renomados do rádio, o Repórter Esso 

passava a ser transmitido somente pela televisão, onde continuaria existindo até 1970. 

 

OS ANOS DE CHUMBO E O RÁDIO NO BRASIL  

  

A chegada da TV causou o esvaziamento das emissoras de rádio, entre meados 

dos anos 50 e 60, as rádios passaram a tocar música numa fase conhecida como 

“vitrolão”. A chegada do transistor, no entanto, ajudou no desenvolvimento do 

radiojornalismo como estratégia para o ressurgimento. 

Em meados dos anos 50 em São Paulo, a Bandeirantes, que já transmitia 24 

horas de programação ininterrupta, ampliou seu noticiário, adotando o formato do rádio 

argentino, com informação a cada quinze minutos de programação. Nas horas cheias, 

era transmitido um boletim informativo de três minutos.  Foi na Bandeirantes que  “O 

Trabuco”, de Vicente Leporace, fez história no jornalismo opinativo no rádio, 

comentando notícias publicadas em jornais. (ZUCULOTO, 2012, p.105) 

Nos anos 60, a programação jornalística da rádio Jornal do Brasil foi ampliada  

com ênfase na reportagem, com a proposta de oferecer notícia rápida aos ouvintes. 

 Um dos programas jornalísticos que marcaram essa fase chamava-se Os Comandos 

Continental, sob a direção de Carlos Palut. Tratava-se de um novo formato de 

programação que se baseava em música-esporte-notícia que acabou dando certo. Tudo 

começou com as coberturas do carnaval, utilizando as primeiras unidades móveis e 

microfones sem fio (BESPALHOK, 2007). 

 O radiojornalismo vivia uma fase de desenvolvimento, mesmo com a chegada da 

televisão, mas os anos de chumbo mudariam esse panorama. Para Martin-Barbero, 

começa nesse período um processo de transformação no campo do rádio, motivado pela 

política desenvolvimentista e pela chegada da televisão: 
 
O rádio reage à concorrência da televisão explorando sua popularidade, ou 
seja, seus modos especiais de “captar” o popular, as maneiras como são 
trabalhados a adesão do público e o sistema de interpelações a que ela 
recorre. E inclusive a popularidade implicada em suas próprias características 
técnicas: o rádio não requer qualquer capacidade além da audição (...). Esses 
traços tecnodiscursivos que vão possibilitar ao rádio mediar o popular como 
nenhum outro meio permitirão sua renovação, a partir de um entrelaçamento 
privilegiado da modernizadora racionalidade informativo-instrumental com a 



mentalidade expressivo-simbólica do mundo popular. (MARTIN-
BARBERO, 2003, p.263) 

 

A fase seguinte se dá a partir do desenvolvimento do sistema FM que irá imitar o 

modelo norte-americano, apresentando-se como uma alternativa de recuperação para o 

rádio, mas que teve razões políticas e econômicas em seus bastidores. O Brasil vivia no 

regime militar, que investiu na expansão das comunicações como parte de seu projeto 

de integração e desenvolvimento nacionais. (ZUCULOTO, 2012, p. 119)  

Os militares cassaram concessões de emissoras que se posicionavam contra o 

regime, como a Mayrink Veiga, no Rio de Janeiro, e várias emissoras ligadas à Igreja 

Católica. Mas também distribuíram concessões de canais FM e combateram, mais uma 

vez, a recepção de programas estrangeiros por ondas curtas para evitar que os brasileiros 

tivessem acesso a informações censuradas que pudessem ser noticiadas em emissoras 

estrangeiras. No período de 1964 a 1979, não havia liberdade de informação.  Em 1968, 

o Ato Institucional nº 5 (AI-5)  instituiu a censura que, na prática já acontecia desde o 

Golpe. (MOREIRA, 1998, p.75) 

Em 1965, os militares criaram o sistema Embratel, que seria responsável pela 

modernização nas telecomunicações no país. O governo militar criou também o Projeto 

Minerva (1970) que previa o ensino à distância para os brasileiros e o Sistema 

Radiobrás, que centralizava o controle das emissoras do governo federal em todo o país 

(1976).  

Durante o governo Médici, no início dos anos 70, slogans ufanistas - como 

Brasil: ame-o ou deixe-o e Ninguém segura este país - construíam a ideia de que o 

Brasil estava a caminho de tornar-se uma potência mundial.  Segundo Moreira, esses 

recursos faziam parte do Plano Global de Comunicação Social, divulgado pela 

Assessoria Especial de Relações Públicas em 1971, que tinha como objetivo “motivar a 

vontade coletiva para o esforço nacional de desenvolvimento”.  Nas rádios, uma trilha 

sonora ajudava nessa construção: 

 
“Noventa milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração/ Todos juntos, 
vamos pra frente Brasil, salve a seleção/ De repente é aquela corrente pra 
frente, parece que todo Brasil deu a mão/ Todos ligados na mesma emoção, 
tudo é um só coração/ Todos juntos, vamos, pra frente Brasil, Brasil...” 
(MOREIRA, 1998, p.76) 

 

 



Em relação ao radiojornalismo, a censura impediu que ele continuasse se 

desenvolvendo. Durante o governo Geisel, de acordo com Abreu, houve uma postura 

mais branda na repressão aos meios impressos, no entanto, no caso do rádio e da TV, o 

governo continuou enviando notas de proibição até a véspera da revogação do AI-5, em 

1978.  Jornalistas entrevistados pelo pesquisador lembravam-se do problema, mas a 

maioria não guardou cópias das notas da Polícia Federal. 

 
A escritora Ana Maria Machado, que chefiou o departamento de jornalismo 
da Rádio Jornal do Brasil entre 1973 e 1980, recolheu em silêncio todas as 
cópias das notas de censura que a Rádio JB recebeu durante todo esse tempo. 
Na tese de doutorado sobre a Rádio Continental AM, de Porto Alegre, Sérgio 
Endler cita notas de censura recebidas pela emissora gaúcha nos anos 70 e as 
tentativas da redação para burlar as proibições. Os dois exemplos mostram 
que houve resistência; o problema para o pesquisador está em documentar 
esta resistência. (ABREU in GOLIN;ABREU, 2006, p.12) 

 

De acordo com Zuculoto, era comum que o Dentel – Departamento Nacional de 

Telecomunicações e o Ministério da Justiça requisitassem cópias de programas para 

censurá-los. Algumas rádios tinham listas de assuntos e fontes que eram proibidos, por 

serem desfavoráveis ao regime. No final dos anos 70, muitas emissoras deixaram de 

noticiar as greves do ABC temendo perder a concessão. Também houve um refreamento 

nos comentários e transmissões “ao vivo”. (2012, p. 116-117)  

A política de comunicação do governo militar previa programações 

desmobilizadoras pelo rádio FM. Caracterizadas por terem abrangência mais local que 

as AM, as emissoras deveriam se limitar a tocar músicas em inglês, para reduzir a 

preocupação com a censura.  O rádio FM se expandiu, roubando audiência das 

emissoras AM, principalmente devido à sua qualidade de som, mais apropriada à escuta 

de música.  
Durante a ditadura militar, o rádio mudaria inteiramente de perfil. Com a 
expansão do rádio FM a partir dos anos 70, e a censura imposta pelo 
autoritarismo vigente, o rádio tornou-se um veículo voltado 
preponderantemente para o entretenimento e o lucrativo negócio musical, 
coordenado pelas gravadoras nacionais e estrangeiras. A informação já não 
era mais prioridade. O rádio comercializou-se, empobreceu, perdeu espaço no 
cenário político. (NUNES, 2000, p. 61) 

 

Esse contexto somente se modificaria a partir da reabertura política, nos anos 80, 

quando o rádio AM voltaria ao cenário político. Caracterizando-se como prestador de 

serviços, o rádio AM  projetaria os radialistas populares como candidatos nas primeiras 

eleições após a redemocratização do país. 



 

AUSÊNCIA NÃO PERCEBIDA 

 

O imaginário social está articulado aos sistemas simbólicos, construídos a partir 

da experiência dos agentes sociais, dos seus desejos, aspirações e motivações. 

Elaborado e consolidado coletivamente, o imaginário opera como uma resposta aos 

conflitos, divisões e violências reais ou potenciais na vida social, exercendo força 

reguladora da vida coletiva, já que define identidades, constrói representações de si, 

estabelece e distribui papéis e posições sociais, estabelece crenças comuns e modelos de 

comportamento. Para Baczko, o imaginário interpreta a realidade, suscita a adesão a 

determinados sistemas de valores ao mesmo tempo em que motiva à ação. (BACZKO, 

1985, p.311).  

 
Uma das funções dos imaginários sociais consiste na organização e controle 
do tempo colectivo no plano simbólico. Esses imaginários intervem 
activamente na memória colectiva, para a qual, como dissemos, os 
acontecimentos contam muitas vezes menos do que as representações a que 
dão origem e que os enquadram. Os imaginários sociais operam ainda mais 
vigorosamente, talvez, na produção de visões futuras, designadamente na 
projecção das angústias, esperanças e sonhos colectivos sobre o futuro. 
(1985, p.312)  
 
 

Para Castoríadis (1986), as instituições expressam o imaginário instituído e 

instituinte, que asseguram a continuidade da sociedade, a reprodução e a repetição das  

formas que regulam a vida social. O autor considera que o imaginário inclui a 

imaginação radical (individual), que representa a resistência frente à ordem social 

estabelecida. 

Em dois momentos cruciais da história brasileira – a Segunda Guerra Mundial e 

o período da ditadura militar – os poderes político e econômico controlaram e 

manipularam a difusão da informação no Brasil justamente com vistas a intervir na 

memória coletiva e na produção de visões futuras. Os governos Getúlio Vargas, durante 

a Guerra, e dos militares, no período da Ditadura, utilizaram sua prerrogativa de 

expressar o imaginário instituído e instituinte, assegurando a concretização e a 

continuidade de seus projetos políticos e econômicos. 

No primeiro período, pode-se dizer que a propaganda político-ideológica 

travestiu-se com a aparência de um programa jornalístico no Repórter Esso. Tendo sido 

um programa propagandístico a principal referência da época, no que se refere à difusão 



das informações da Guerra, poderíamos afirmar que o radiojornalismo brasileiro esteve 

ausente nesse episódio.  O Repórter Esso construiu para si a imagem de um programa 

de radiojornalismo que primava pelas virtudes morais da credibilidade, exatidão, 

pontualidade e isenção/imparcialidade. Com isso, convenceu muitos brasileiros de que 

era o porta-voz apropriado das informações da Segunda Guerra. Fica no imaginário 

sonoro uma frase talvez dita: “se o Repórter Esso não deu, não deve ser verdade”. 

 Durante a ditadura militar, com a força da censura e do controle sobre a 

propriedade dos meios e sobre os conteúdos veiculados, o radiojornalismo também teria 

ficado à margem do processo. Nesses dois momentos históricos determinantes, o 

radiojornalismo não constituiu uma experiência para os brasileiros, que pudesse refletir 

seus desejos, aspirações e motivações, assim como não participou da construção de 

representações sobre os fatos sociais. O que ficou foi uma idéia de marginalidade e a 

construção de um ethos vazio. 

Como continuidade para esta pesquisa, vislumbra-se a possibilidade de analisar 

outros momentos históricos mais recentes para observar o desdobramento desse 

processo. Após a redemocratização do país, com o desenvolvimento do radiojornalismo 

em rede e o desenvolvimento das mídias digitais é possível que o papel do 

radiojornalismo na constituição dos imaginários sociais possa, talvez, ter maior 

expressividade.   
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