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O Conceito Regulatório de Vargas para a Radiodifusão
Até 1929 predominavam, no cenário mundial, as dire-

trizes de uma política na qual não cabia ao Estado inter-
vir na ordem econômica. O mercado era regido pelo prin-
cípio da não-regulação, isto é, acreditava-se que ele se auto-
regularia, não necessitando, portanto, de qualquer inter-
venção estatal.

Os liberais clássicos defendiam a propriedade privada como
um direito natural do homem, tanto quanto a liberdade e a
vida, e, portanto, não deveria, de forma alguma, ser violada.
Para eles, os indivíduos eram autônomos em relação aos po-
deres públicos, e, consequentemente, o Estado não poderia
violar a propriedade privada, nem utilizar mecanismos que
viessem a exercer sobre ela qualquer tipo de pressão.

A teoria liberal pressupunha uma economia de livre
comércio, constituída por indivíduos igualmente livres.
Como uma pessoa, isoladamente, não poderia influenci-
ar o mecanismo de preços, resultaria daí um equilíbrio
entre a oferta e a demanda, ao mesmo tempo que possibi-
litaria uma economia desprovida de crises. Assim, a cada
um estaria aberta a oportunidade de ser economicamente
independente e politicamente emancipado.

No entanto, a crise econômica mundial registrada na
segunda metade da década de 20 e que precedeu ao crack
da bolsa de Nova York, como os pedidos de falências, di-
minuição do comércio interno e externo, aumento do de-
semprego, alta concentração de renda, agravamento do
estado de miséria e aumento da criminalidade, colocaram
em xeque este modelo liberal. Do agravamento da crise, a
partir de 1929, resulta a mudança dos rumos da política
econômica adotada em praticamente todo o mundo, so-
bretudo pelos países industrializados � excetuando-se,
apenas, a União Soviética.
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Nesse contexto, a política do não-intervencionismo es-
tatal ruiu. Na tentativa de contornar a crise são deixados
de lado os pilares intrínsecos ao liberalismo, particular-
mente a não intervenção estatal nas atividades econômi-
cas. Em conseqüência, os governos nacionais passam a
controlar a economia e a desenvolver políticas de bem es-
tar social, visando a geração de emprego para superação
da recessão e controle do movimento operário � que cres-
cia e forçava os governos a atenderem suas reivindicações.
Nasce, então, o Estado do Bem-estar Social, um estado
forte e centralizador, que controla o mercado de produ-
ção e as políticas públicas, e que vai perdurar, em muitos
países, principalmente europeus, até a década de 70.

Historicamente, surgem exatamente nesta época as po-
líticas de regulação, frutos de estados fortes, discordantes
do liberalismo clássico, que se propunham a intervir na
economia e a exercitar mecanismos de organização e con-
trole, ainda que parcial, do mercado. No caso específico
da regulação da radiodifusão, sua concepção estava con-
centrada num fator tecnológico � a limitação do espectro
eletromagnético, que permitia a existência de poucos con-
cessionários. Dado que aquele espectro era considerado
um bem público, de caráter universal, era normal e neces-
sário que o Estado exercesse controle, diretamente ou por
meio de entidades para-estatais, criadas para tal fim, so-
bre a concessão de seu uso. Esta concepção tornou-se co-
mum em todo mundo, mesmo quando o uso do espectro
eletromagnético não tinha interesses comerciais.

Diferentemente do que é apontado por alguns autores, a
radiodifusão não aparece na sua primeira regulamentação,
no Brasil, como um �Serviço Público� (Motter, 1994: 104).
A definição de Serviço Público que aparece é a de �relativo
ao uso do público em geral� (Art. 2. § 2. a) sendo bastante
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generalista se comparada a apresentada em Jambeiro et alli
(2000a: 25), segundo a qual �serviço público é a atividade
considerada de interesse geral por uma coletividade e como
tal reconhecida pelo Estado, em conseqüência do que seu
uso deve ser permitido gratuitamente ou por preços e con-
dições não-discriminatórios, razoáveis e justos�.

O termo interesse público, mencionado por alguns au-
tores, também não aparece na regulação do setor. Ele é
considerado de interesse nacional e finalidade educacio-
nal. O Artigo 11, do Decreto no 21.111, deixa transparecer
que �interesse nacional� pode ser traduzido por interesse
do governo Vargas, quando centraliza o poder de conces-
são na figura do seu Chefe que, através de Decretos, for-
maliza as outorgas dos serviços de radiodifusão. Não só
os transmissores de radiodifusão estavam a mercê de fis-
calização governamental. Também o chamado �público em
geral� dependia de permissão para possuir aparelhos re-
ceptores e estava obrigado ao pagamento de taxa anual
(estipulada em dois mil réis) sob pena de perdê-los. Era
necessária inscrição no Departamento dos Correios e Te-
légrafos para a recepção da radiodifusão, dos sinais horá-
rios e dos boletins meteorológicos. Esta recepção estava
também condicionada a respeitar dois princípios: a) não
ter objetivo comercial; e, b) não produzir perturbações na
recepção feita por outros. (Art. 20º e seu parágrafo único;
Art. 93º, §3).

A finalidade educacional do serviço de radiodifusão está
pontuada por interesses de difusão da ideologia governa-
mental. O Decreto 21.111�, em seu art. 11, §1º, institui a
operação em rede nacional, para atender aos objetivos do
serviço e designa o Ministério da Educação e Saúde Públi-
ca como regulador das orientações necessárias. Ao Minis-
tério da Viação e Obras Públicas cabia o papel fiscalizador.
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Posteriormente, o Decreto 24.655 transfere a fiscalização
da radiodifusão ao Departamento dos Correios e Telégra-
fos e a determinação de normas técnicas passa a ser res-
ponsabilidade da Comissão Técnica de Rádio, subordina-
da ao Ministério de Viação e Obras Públicas.

Ainda sobre o objetivo de divulgação da ideologia do
Estado, ela fica clara em dois momentos: primeiro, na
obrigatoriedade de uma rede nacional, constituída pelo
conjunto das estações do país, para a transmissão de um
programa nacional �destinado a ser ouvido, ao mesmo
tempo, em todo o território do país, em horas determina-
das, e versará sobre os assuntos educacionais, de ordem
política, social, religiosa, econômica, financeira, científi-
ca e artística� (Decreto 21.111, Art. 69º). E, segundo, na
proibição da �irradiação de trechos musicais cantados em
linguagem imprópria à boa educação do povo, anedotas
ou palavras nas mesmas condições� (Decreto 24.655, Art.
6o, parágrafo único).

A radiodifusão brasileira, como atividade nacionalmente
regulada, nasce comercial e seu sustento está baseado na
publicidade, cuja permissão está condicionada a:

a) fatores técnicos � inicialmente, 10% do tempo total de
cada programa, duração máxima de 30 segundos e interca-
ladas nos programas (Decreto 21.111, Art. 73º, alíneas a, b
e c). Posteriormente, 20% do tempo total de irradiação de
cada programa, com duração máxima de 60 segundos, po-
dendo ser ampliada para 75 segundos nos dias úteis, entre
07 e 16 horas (Decreto no 24.655, Art. 6º, alíneas a e b);

b) questões de conteúdo � os conteúdos de propaganda
comercial deveriam ser proferidos de maneira concisa, cla-
ra e conveniente à apreciação dos ouvintes, não sendo per-
mitida a reiteração de palavras ou conceitos (Decreto no

21.111, Art. 73º, alínea d; Decreto no 24.655, Art. 6º, d).
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Por outro lado, o modelo brasileiro de radiodifusão já
nasce condicionado às funções ideológicas governamentais,
em detrimento das questões econômicas. A obrigatoriedade
de permissão para a recepção de radiodifusão e a finalidade
exclusivamente educacional do serviço são contrários ao
regime de acumulação, que somente pode ser classificado
como �de massa� a partir da adoção do entretenimento como
finalidade e da comercialização massiva dos aparelhos re-
ceptores. O que, de fato, passa a ocorrer a partir de 1932,
com a criação de emissoras comerciais e a vinda para o Bra-
sil de agências de propaganda americanas, encarregadas de
promover a venda de bens de consumo.

A legislação de radiodifusão instituída pela Revolução
de 30 � que surpreendentemente perdurará até 1962,
quando o Congresso Nacional aprovou o Código Nacio-
nal de Telecomunicações � tratava a radiodifusão utili-
zando conceitos que se fixaram definitivamente no setor:
bem público, serviço público, interesse nacional, propósi-
tos educacionais, o Estado como poder concedente, a
empresa privada como operadora principal do serviço. Ela
também inaugurou no Brasil o trusteeship model, ameri-
cano, que coloca o Estado como detentor do espectro ele-
tromagnético e de poder para conceder seu uso, e o
empresariado como fiel depositário daquele espectro, que
pode usá-lo para gerar lucro, por tempo determinado, den-
tro de limitações legais impostas pelo governo federal.

Do ponto de vista de política de regulação, podemos
concluir que os decretos de 1931 e 1932, e os subsequentes
deles derivados, foram a base sobre a qual se assentou o
desenvolvimento do rádio no Brasil. Ao mantê-los como
base legal, Vargas já indicava que a forma de organização
do serviço deveria servir plenamente à ditadura. Embora
copiados do sistema de leis de um país democrático � os
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Estados Unidos � a legislação em sua essência é autoritá-
ria, porque concentra todo o processo de concessão, fisca-
lização e controle no Poder Executivo, impedindo qual-
quer possibilidade de ingerência da sociedade civil.

Na verdade, a cópia foi seletiva, vez que não foram le-
vados em conta os dispositivos legais que criaram a Fede-
ral Communication Comission e mecanismos de audiência
das comunidades americanas servidas por emissoras de
rádio, entre outras disposições legais que tornavam a re-
gulamentação dos Estados Unidos concordante com a
democracia liberal lá reinante.

O Início da Era do Rádio
Como vimos anteriormente, percebendo o efeito que o

rádio provocava nas pessoas, o governo começou a se pre-
ocupar com a sua regulação, em 1931. Em maio deste ano,
através do decreto 20.047, o governo definiu a radiodifu-
são como �serviço de interesse nacional e de finalidade
educativa�. Um ano depois, em 1932, através do decreto
12.111, o governo autorizou a veiculação de propaganda
pelo rádio, limitada a 10% do tempo de transmissão. A
partir daí, o rádio perde as suas características de erudito,
instrutivo e cultural e transforma-se em meio popular de
lazer e diversão (Caldeira, 1997: 274).

No plano internacional, os meios de comunicação já
haviam se consolidado como empresas industriais-comer-
ciais de informação, o rádio se transformando em pode-
roso meio de disseminação de informação, idéias e opini-
ões e a indústria gráfica começava a massificar produtos
culturais, antes consumidos apenas pelas elites.

Para se entender melhor o poder do rádio como instru-
mento de disseminação de informação, é preciso voltar um
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pouco no tempo. O final do século XIX e o início do século
XX foram períodos marcados por grande desenvolvimento
científico e tecnológico. Simultaneamente, surgem na vida
das pessoas inovações variadas, como a energia elétrica, o
telefone, transporte de massa, aviação, elevador e, posteri-
ormente, o rádio, que passa a se desenvolver comercialmente
depois da Primeira Guerra Mundial.

Esses avanços causaram um impacto profundo na soci-
edade. O rádio chega numa época em que as pessoas ain-
da não haviam se acostumado a uma convivência tão pró-
xima com desconhecidos dos seus grupos familiar e soci-
al e que passam a fazer parte de suas vidas, com o apareci-
mento dos transportes de massa e até mesmo do elevador.
Analisando a influência do rádio na sociedade de 30 no
Rio de Janeiro, Sevcenko destaca a diferença do novo veí-
culo das demais tecnologias inseridas anteriormente:

Partindo cada um do seu isolamento real, se encontram
todos nesse território etéreo, nessa dimensão eletro-
magnética, nessa voz sem corpo que sussurra suave vin-
da de um aparato elétrico no recanto mais íntimo do
lar, repousando sobre uma toalhinha de renda capricho-
samente bordada, e ecoando no fundo da alma dos ou-
vintes, milhares, milhões, por toda parte e todos anôni-
mos. O rádio religa o que a tecnologia havia separado.
Era um modo de remeter a um recôndito familiar das
tradições e das memórias um artefato moderno e de efei-
to arrebatador. Cada um põe naquela voz aliciante o
rosto e o corpo dos seus sonhos (Sevcenko, 1998: 586).

Em meados da década de 30, portanto, o rádio já havia
conquistado um público fiel. Criou-se um elo mágico en-
tre o indivíduo, que atuava nos microfones, e a coletivi-
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dade. Além de vender produtos e ditar modas, o rádio
mobilizava as massas, levando-as a participar mais ativa-
mente da vida nacional.

O modelo norte-americano de radiodifusão adotado no
Brasil, que tinha como base o interesse das agências de pu-
blicidade em explorar recursos para conquistar audiência,
permitiu o desenvolvimento de técnicas de administração,
edição, locução e distribuição e controle de mercados. Foi
nessa escola que o presidente americano Franklin Roosevelt
foi educado e aprendeu que o que é dito no rádio vale mais
pelas qualidades sensíveis da elocução da voz do que pelo
conteúdo do que é comunicado (Idem, Ibidem: 584).

A repercussão do uso do rádio na propaganda política
não tardou a chegar ao Brasil. Em 1932, Getúlio cria a
Hora do Brasil, com o objetivo de �vulgarizar as realiza-
ções do governo e esclarecer a opinião pública sobre os
problemas do momento� (Nosso Século: 70).

Mas é no Estado Novo, sem dúvida, que a simbiose do
rádio com a política vai ter sua maior expressão. Para for-
jar uma ideologia estado-novista aceitável pela popula-
ção, o governo investe significativamente na área da radi-
odifusão, através de patrocínios dos programas mais po-
pulares e dos artistas, já então, transformados em ídolos.

Em meados da década de 30 o rádio já havia se consoli-
dado como veículo de informação e de entretenimento.
Com a introdução do patrocínio de anunciantes, apare-
cem os programa de variedade, os primeiros a transformá-
lo em fenômeno social, com milhares de ouvintes cativos,
que possibilitaram ao novo veículo influenciar o compor-
tamento das pessoas e a ditar suas modas. A grande audi-
ência desses programas permitiu, por exemplo, que sob
os auspícios de um purgante fabricado pelo Laboratório
Queirós, fossem lançados nomes, posteriormente consa-
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grados, como os de Carmem Miranda, Mário Reis, Fran-
cisco Alves, Lamartine Babo, Almirante e Noel Rosa, en-
tre outros (Idem, Ibidem: 62).

Na verdade, a introdução de mensagens comerciais
transfigurou imediatamente o rádio. O veículo até então
erudito, instrutivo e cultural transformou-se em popular
órgão de lazer e diversão. Foi também com o advento da
publicidade que as emissoras se organizaram empresari-
almente para disputar o mercado. A integração nacional
através do rádio, vislumbrada por Roquette Pinto, come-
ça a se tornar realidade ainda nos anos 30, mas é na déca-
da de 40 que o veículo passa, efetivamente, a interferir na
vida do país, de norte a sul e de leste a oeste.

Para se ter idéia da rápida transformação do rádio de
veículo erudito em meio de comunicação de massa, basta
lembrar o conflito vivido pelos ouvintes das classes mais
abastadas que, diariamente, escreviam para as emissoras
reclamando da popularização da programação. O rádio,
que lhes fora apresentado como símbolo de status e eru-
dição, de repente passa a transmitir programas humorís-
ticos que, segundo os críticos, �agridem a língua portu-
guesa, falando mal o próprio idioma�. Entretanto, numa
carta enviada a Rádio Mayrink Veiga, um ouvinte ironiza
àqueles que reclamam da popularização do veículo:

Psycologicamente falando, o ouvinte de rádio é um typo
interessante. Se faz parte da alta sociedade, recebe em
casa o gran-fino, mantém o receptor na ópera, conversa
acerca de Verdi. Mas quando as visitas se retiram... No
tabuleiro da bahiana tem... (Idem, Ibidem: 62)

Em 1934, a Rádio Record de São Paulo introduz o cast
profissional e exclusivo, oferecendo salário em dobro. A
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partir daí as grandes emissoras contratam a peso de ouro
astros populares e orquestras filarmônicas. Mesmo as pe-
quenas, mantêm pessoal fixo.

Na fábrica de mitos do universo radiofônico, os canto-
res e as cantoras eram lançados com uma alcunha agrega-
da ao nome artístico pelos locutores e programadores das
emissoras. Francisco Alves, por exemplo, que iniciou a sua
carreira em 1918 cantando à noite em circos e teatros e
trabalhando como motorista de táxi durante o dia, depois
que ingressou no elenco da Rádio Mayrink Veiga ficou
conhecido como O Rei da Voz. Carmem Miranda, A Pe-
quena Notável, começou a cantar profissionalmente em
1929 e já no fim dos anos 30 ostentava o título de cantora
de maior sucesso no Brasil. Araci de Almeida era A Dama
da Central, enquanto Silvinha Melo e Dalva de Oliveira
ficaram conhecidas como Bonequinha de Feltro e Voz De-
liciosa, respectivamente. Já o cantor Mário Reis, que for-
mou com Chico Alves uma lendária dupla, recebeu o ape-
lido de O Grã-fino.

Foi também com o advento da publicidade que as emis-
soras passaram a se organizar em empresas para disputar
o mercado. A competição teve três vertentes: o desenvol-
vimento técnico, o status da emissora e popularidade. A
integração nacional, vislumbrada por Roquette Pinto,
transparece nas inaugurações de transmissoras em todos
os cantos do país. Na década de 30, raro era o mês que
não se inaugurava um novo transmissor.

A Constituinte
E como o poder político via tal desenvoltura no desen-

volvimento da radiodifusão? Como isto repercutiu na ela-
boração do instrumento legal que passaria a regular a soci-
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edade brasileira, isto é, a nova Constituição, que consolida-
ria a Revolução de 30? Bem, a Constituinte de 34 se instala
sob a influência dos primeiros anos da década de 30, du-
rante os quais ocorreram acontecimentos marcantes, em sua
maioria decorrentes da Primeira Guerra Mundial. Na Itá-
lia, a nação ainda amargurada e sob constante ameaça de
desordem, aplaude a disciplina férrea introduzida pelo fas-
cismo. A guerra contra a Abissínia e o desafio direto à Soci-
edade das Nações contribuíram para aumentar o prestígio
de Benito Mussolini. Sistemas autoritários, nos moldes fas-
cistas, passaram, então, a proliferar por todo o mundo.

Na Alemanha, Hitler dera um golpe branco e chegara
ao poder, iniciando a implantação do nazismo e multipli-
cando o poder do exército alemão, enquanto proclamava
a superioridade da raça ariana pura. A União Soviética,
dominada com mão de ferro pelo stalinismo, estimula, por
todos os meios, a expansão do comunismo no mundo. A
indecisão dos governos parlamentares da Europa, o pâni-
co de provocar nova guerra mundial e a esperança de que
a Alemanha representasse um empecilho à propagação do
regime doutrinário em vigor na Rússia levaram a Ingla-
terra e a França a fechar os olhos para as investidas de
Hitler, até mesmo no vergonhoso episódio da capitulação
de Munique, quando a Tchecoslováquia foi sacrificada em
troca da garantia de que não haveria guerra.

No Brasil, apesar de assumir o comando do país com
amplos poderes, o Governo Provisório de Vargas atuava
sem uma base jurídica legal, ou seja, sem uma Constitui-
ção, já que a de 1891, até então em vigor, fora descon-
siderada pelos revolucionários de 1930. A exigência pela
convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte
passa a ser voz corrente nos meios políticos, principalmen-
te nos paulistas, até porque constava do programa do novo
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governo. Além disso, a falta de autonomia dos estados
descontentava os políticos tradicionais. Cedendo às pres-
sões, em fevereiro de 1932 o Governo Provisório convoca
a Assembléia Constituinte para o próximo ano. Mas o de-
senlace é inevitável. As concessões de Vargas não parecem
confiáveis aos paulistas que, em julho do mesmo ano, ini-
ciam a Revolução Constitucionalista de 1932.

Superado os obstáculos, como a guerra civil em São
Paulo, o processo constituinte é iniciado. Mesmo com
grande representação entre os constituintes, o governo não
consegue evitar o clima de desconfiança política, fortale-
cido pelo movimento paulista e também pelos resquícios
da República Velha, cujos líderes não mediram esforços
para eleger vários representantes das elites no novo parla-
mento. Não tendo uma correlação de forças favorável, o
Governo Provisório é obrigado a acatar várias emendas
ao anteprojeto da Constituição, elaborado pelos assesso-
res de Vargas, ficando para trás as propostas verdadeira-
mente revolucionárias, que constavam da essência do
movimento de 30.

Eleitos em maio de 1933, 254 constituintes, entre eles
40 representantes das várias categorias profissionais, or-
ganizadas em sindicatos trabalhistas e patronais, inicia-
ram a análise da proposta de Constituição a eles encami-
nhada por Vargas, em novembro do mesmo ano. Oito
meses depois, a 16 de julho de 1934, a nova Constituição
foi promulgada, prevendo, em um dos seus artigos, a elei-
ção indireta do novo presidente. Apesar das tentativas em
contrário, Getúlio Vargas foi eleito, no dia seguinte à pro-
mulgação, para um mandato de quatro anos.

Como vimos anteriormente, os primeiros instrumen-
tos normativos da radiodifusão haviam surgido no Brasil
pouco antes; o Decreto n. 20.047, de 27 de maio de 1931,
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regulamentado pelo Decreto 21.111, de 01 de março de
1932. No rastro destes dois atos legais, dois outros decre-
tos foram emitidos pelo Governo Provisório, ambos mar-
cados pelo interesse de controle tanto do conteúdo quan-
to da distribuição das freqüências.

Pois bem, a Constituição de 1934 manteve, na sua in-
teireza, os conteúdos regulatórios da radiodifusão, nos
mesmos termos estabelecidos nos decretos do governo
provisório. Continuou, portanto, estabelecido que a ex-
ploração dos serviços de radiocomunicação1  eram de com-
petência privativa da União, podendo o governo fazer con-
cessão daqueles serviços a terceiros, tendo os estados pre-
ferência para explorá-los2 .

As regras para as concessões também continuaram sob
a responsabilidade da União. Entretanto, os estados não
estavam impedidos de legislar sobre a matéria, desde que
se restringissem a suprir as possíveis lacunas deixadas pela
lei federal3 . Do mesmo modo, a cobrança de taxas das
concessionárias deveria ser feita pelo Governo Federal4 .

O direito à inviolabilidade do sigilo da correspondência
foi mantido, assim como a livre manifestação do pensa-
mento, exceto em espetáculos e diversões públicas. A per-
missão para a publicação de livros e periódicos também
foi declarada livre, mas em todos estes casos a Constitui-
ção deixou claro que não toleraria propaganda de guerra,
nem estímulos violentos para subverter a ordem social5 .
Ou seja, bastaria que o governo considerasse um ato como
capaz de subverter a ordem, a censura entraria em cena.

Outra preocupação explicitada na Constituição de 1934
diz respeito ao controle das empresas jornalísticas, ou de
caráter noticioso, que deveriam permanecer em nome de
brasileiros natos, com residência fixa no país. Esta preo-
cupação pode ser entendida tanto como reserva de mer-
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cado para a mão-de-obra nacional, quanto como uma pre-
caução contra influências �colonialistas�. Além disso, pelo
artigo 135, as empresas concessionárias de radiodifusão
ficaram obrigadas a manter uma percentagem mínima
obrigatória de empregados de nacionalidade brasileira,
fixada pela lei.6

A Constituição também criou mecanismos de controle
sobre as tarifas cobradas nos serviços explorados por con-
cessão, buscando evitar que os lucros �não excedessem a
justa retribuição do capital, que lhes permita atender nor-
malmente às necessidades públicas de expansão e melho-
ramento desses serviços�7 . Estes dispositivos, no entanto,
não se aplicavam aos serviços de radiodifusão, uma vez que
a sobrevivência das empresas dependia da venda de tempo
na programação, para uso comercial. Eles demonstram,
contudo, que, genericamente, os serviços de telecomunica-
ções eram vistos como serviço público e, como tal, deveri-
am estar sob completo controle do Estado, inclusive no que
dizia respeito aos lucros de quem os explorassem.

A Constituição promulgada em 1934 se constitui, por-
tanto, em um marco na jurisdição constitucional brasilei-
ra, por implementar um realismo que ficou ausente na
Constituição de 1891. Do ponto de vista político, porém,
fortaleceu o modelo de Estado interventor, desejado pe-
los revolucionários de 30. Esta intervenção tem um peso
significativo na radiodifusão brasileira da época.

O Período Pós-constituinte
O ano de 1935 começou em aparente clima de paz. O

Brasil tinha, enfim, uma Constituição, o presidente Ge-
túlio Vargas fora eleito pelos representantes do povo e a
Assembléia Constituinte, que pouco depois se transfor-
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mou na Câmara dos Deputados, dava ao país legitimida-
de política. A grave crise econômica que atingia indiscri-
minadamente o mundo inteiro, após o crack da bolsa de
Nova York, afetara também o Brasil. O preço do café, que
havia caído no mercado internacional, levara o país a uma
crise interna, que gerou aumento de inflação e desempre-
go. Para equilibrar a balança comercial, o governo implan-
tou uma política de valorização deste produto agrícola,
aumentando significativamente o seu preço no mercado
interno, sacrificando a população. O descontentamento
era generalizado. Aliada a esta instabilidade econômica,
começaram a surgir diversas manifestações de protesto na
zona rural do país, sempre marginalizada pelas políticas
governamentais.

O contexto político internacional, com o crescimento
do nazi-fascismo, também passou a interferir no cenário
nacional. Nos países de estrutura política e econômica frá-
gil, como o Brasil, era intensa a repercussão da luta entre
comunismo e fascismo para conquistar as massas popu-
lares. Sob a liderança de Luiz Carlos Prestes, os comunis-
tas brasileiros buscavam obter a simpatia das camadas pro-
letárias da população, enquanto o integralismo de Plínio
Salgado, tentava alcançar o apoio das classes médias e ri-
cas, sob a alegação da ameaça comunista.

Os dois movimentos políticos contavam com a aquies-
cência de Vargas. Habituado à velha tática de atrair seus
inimigos, o presidente não tinha interesse de reprimi-los
com mais energia, embora lançasse um contra o outro
como forma de manter a sua permanência no poder. Ao
presidente não causava repulsa contatos diretos e indire-
tos com os comunistas e, principalmente, com os
integralistas, a cujo chefe, por mais de uma vez, oferecera
uma pasta ministerial (Weiss, 1966: 1905).
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Criada em 1932, após a Revolução Constitucionalista,
a Ação Integralista Brasileira (AIB), tinha como lema
�Deus, Pátria e Família� e defendia como viés do desen-
volvimento do país, a criação de um estado integral, naci-
onalista, comandado por um governo autoritário, com um
partido único e um chefe supremo. De notória inspiração
nazi-fascista, postava-se à direita do espectro ideológico
da sociedade brasileira. Como nos regimes modelos, o
integralismo criou símbolos. No lugar da camisa parda,
utilizou a camisa verde. O sigma (S) substituía a cruz
suástica e a palavra anauê, a saudação heil Hitler. Do regi-
me alemão, herdou também o ódio aos judeus. Fizeram
muitos adeptos, particularmente nas classes médias mé-
dia e baixa, e entre intelectuais. Mas não conseguiram es-
capar da verve brasileira: em setembro de 1934, em São
Paulo, os camisas-verdes saíram às ruas em formação na-
zista. Atacados a bala, na Praça da Sé, correram apavora-
dos. Um popular gritou: �Galinha verde!�. Outros o se-
guiram e o apelido pegou (Idem, Ibidem: 1904).

Foi nesse clima de radicalização política, que a Aliança
Nacional Libertadora (ANL), foi criada em março de 1935.
Liderada por Luiz Carlos Prestes, que, 10 anos antes, havia
protagonizado a lendária Coluna Prestes, o movimento de
influência comunista reunia muitas personagens do
tenentismo, inconformados com o não-cumprimento dos
ideais da Revolução de 30. Mas, a sua principal finalidade
era deter o avanço da Ação Integralista Brasileira. Segundo
Mentonde, a ANL �representou a configuração de várias
correntes, algumas delas inclusive antagônicas até esse
momento � �tenentes�, comunistas, socialistas etc. � em uma
grande frente ampla democrática para o combate às ten-
dências autoritárias em vigor� (Mentonde, 1996: 264). No
seu programa básico, a ANL defendia a suspensão definiti-
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va do pagamento da dívida externa, a nacionalização das
empresas estrangeiras, a reforma agrária, a garantia das li-
berdades populares e constituição de um governo popular,
do qual poderia participar qualquer pessoa, na medida da
eficiência de sua colaboração (Fausto, 2001: 359). Comba-
tia o fascismo e também o imperialismo anglo-americano.

Para se ter idéia da dimensão da importância da ANL
no cenário político brasileiro, sobretudo para a esquerda
brasileira, é preciso avaliar o crescimento que o PCB, na-
quela época ainda chamado de Partido Comunista do
Brasil teve, a partir de sua criação. Fundado em 1922, o
partido, segundo Leôncio Martins Rodrigues, citado por
Boris Fausto, (Fausto, 1986: 365), teve um crescimento
relativamente moderado até 1935, quando se torna �mais
popular e menos operário� e passa a se preocupar mais
com os problemas da nação do que com os de classe.
(Fausto, 1986: 371). Os motivos dessa mudança estariam
nas novas definições aprovadas no VII Congresso da In-
ternacional Comunista, no ingresso de Prestes no partido
e na criação da ANL.

Em permanente sintonia com a linha soviética, o PCB,
até inícios do ano de 1935, defendia a proletarização do
partido e previa a valorização dos operários, através da
crítica aos intelectuais, originários da burguesia e peque-
no-burguesia. Definida no VI Congresso da Internacio-
nal Comunista, essas diretrizes resultaram no afastamen-
to de importantes quadros do partido.

Com o avanço do nazi-fascismo, porém, os dirigentes
soviéticos foram obrigados a rever as deliberações do VI
Congresso e, em julho de 1935, no VII Congresso da In-
ternacional Comunista, foi deliberada uma nova política
contra os regimes autoritários da Europa. A estratégia con-
sistia na formação de uma frente única e ampla nos países
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cuja conjuntura possibilitasse a construção de um proces-
so revolucionário. Nesse contexto, a frente englobaria so-
cialistas, setores da esquerda radical e democrática, que
pudessem colaborar na luta contra o nazi-fascismo, que,
naquele momento, era considerado �a principal ameaça
para a sobrevivência dos partidos comunistas e da própria
União Soviética como nação.� (Fausto, 1986: 375).

Em poucos meses, a ANL assumiu a dimensão de um
amplo movimento de massa, reunindo mais de 400 mil
membros. O rápido crescimento levou os seus líderes a ten-
tar um golpe de estado, em novembro de 1935. Orientado
pela III Internacional Comunista, o movimento insurre-
cional, que passou para a história como a Intentona Comu-
nista, foi rapidamente liquidado pelo governo de Vargas.

A repressão, acompanhada do estabelecimento do �es-
tado de emergência�, da aplicação da recém promulga-
da Lei de Segurança Nacional, liquidou não só a Alian-
ça como preparou o caminho para a implantação do
Estado Novo (Rodrigues, 1991: 374).

A pretexto de evitar a repetição de movimentos como a
Intentona Comunista, Vargas conseguiu aprovar no Con-
gresso a Lei de Segurança Nacional. Além de fortalecer os
poderes do Executivo, o bloco parlamentar de sustenta-
ção ao governo aprovou também a re-colocação em práti-
ca do chamado regime de exceção. (Fausto, 1986: 73). Vi-
torioso, o governo voltou a centralizar o poder, minimi-
zando a importância do Congresso.

Quanto à radiodifusão, era crescente o número de emis-
soras comerciais em todo o país. Em 1935, o inventor do
rádio, Guglielmo Marconi, foi trazido ao Brasil para inau-
gurar a PRG-3, Rádio Tupi do Rio de Janeiro, também
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chamada O Cacique do Ar. No mesmo ano, foi inaugura-
da a rádio Farroupilha, de Porto Alegre, auto-intitulada
de A rádio mais potente da América Latina. A autodenomi-
nação foi rapidamente ultrapassada por Assis Chateau-
briand, que, em 1937, lançou a Rádio Tupi de São Paulo,
chamada de A mais poderosa, com um transmissor de 26
quilowatts, que alcançava todo o país e o exterior, através
de ondas curtas. Esta rádio foi o marco inaugural na for-
mação de uma rede nacional de emissoras de rádio, jor-
nais, revistas e mais tarde televisões, chamado de Condo-
mínio Diários e Emissoras Associados, a partir de 1938.

Os Decretos de 1934 a 1937
Entre 1934 e 1937 foram publicados quatro decretos �

24.651/34, 24.655/34, 24.772/34 e 1.546/37 � relacionados
com o serviço de radiodifusão, mas nenhum deles alterou
a essência das determinações dos decretos anteriores, em
relação à prestação dos serviços de telecomunicações.

O primeiro deles, o Decreto no 24.651, de 10 de julho
1934, dispõe sobre a criação do Departamento de Propa-
ganda e Difusão Cultural (DPDC), órgão regulador da
cultura, das artes, da imprensa e da radiodifusão. Do mes-
mo modo que foi concebido a partir da experiência do
DOP, previsto no Decreto no 20.047, de 1931, o DPDC foi
também a célula-embrião do Departamento de Imprensa
e Propaganda (DIP), que viria a ser criado em 1939.

A criação do DPDC já tinha sido prevista no artigo 22 do
Decreto no 21.240, de 4 de abril de 19328. Materializado dois
anos depois, teve a sua competência assim definida:

O Departamento, dirigido por um diretor geral, consta-
rá da Imprensa Nacional, mantida sua atual organiza-
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ção, de uma secretaria e três seções, que se incumbirão,
respectivamente, dos problemas relativos ao rádio, ao
cinema e à cultura física (Art. 03, Decreto no 24.651).

Subordinado ao Ministério da Justiça e Negócios Inte-
riores, o DPDC tinha como atribuições:

a) Estudar a utilização do cinematógrafo, da radio-
telefonia e demais processos técnicos e outros meios que
sirvam como instrumento de difusão;
b) estimular a produção, favorecer a circulação e inten-
sificar e racionalizar a exibição, em todos os meios soci-
ais, de filmes educativos;
c) classificar os filmes educativos, nos termos do Decre-
to 21.240, de 4 de Abril de 1932, para se prover a sua
intensificação, por meio de prêmios e favores fiscais;
d) orientar a cultura física (Art. 2, Decreto 24.651).

Com poderes para interferir na criação artística do país,
o DPDC deu início a um ciclo de órgãos reguladores do
setor de informação e comunicação, no Brasil, cuja carac-
terística principal era de unir as atividades técnicas à fun-
ção política, através da censura, contra-informação, su-
borno e perseguição.

Apesar de estar vinculado ao Ministério da Justiça e
Negócios Interiores, o DPDC possuía uma relativa auto-
nomia, estabelecida no art. 1º do Decreto no 24.651:

Fica instituído, no Ministério da Justiça e Negócios In-
teriores, o Departamento de Propaganda e Difusão
Cultural, diretamente subordinado ao respectivo minis-
tro, podendo entrar em entendimento com todas as au-
toridades, instituições, serviços e empresas oficiais e
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particulares, que devam ou possam interessar, direta ou
indiretamente, aos fins deste Decreto.

O documento não estabelece, objetivamente, como se
daria o controle e a fiscalização dos órgãos reguladores
sobre os concessionários, mas o seu conteúdo previa for-
mas de intervenção, pois a distribuição das freqüências
e a revogação do direito de concessão eram prerrogati-
vas do governo federal. Outro indicador que sugeria a
possibilidade do exercício do poder estatal é que grande
parte das disposições do decreto tinha inspiração políti-
ca, justificada pela �efervescência do período pós-revo-
lucionário e apenas recentemente constitucionalizado�.
Do mesmo modo, restringia também o direito dos con-
cessionários e permissionários, que, juridicamente, não
podiam questionar as decisões tomadas pelos órgãos re-
guladores.

Em 11 de julho de 1934, o governo editou um novo
decreto de regulação da radiodifusão, o de no 24.655, que
fixou novas normas para a concessão e a execução dos ser-
viços de radiodifusão no Brasil. Três dias depois, através
do decreto no 24.772, alterou a alínea referente ao depósi-
to obrigatório a ser feito pelo concessionário, reduzido de
50% para um terço do valor das instalações técnicas.

O Decreto 24.655 tinha como finalidade organizar me-
lhor os critérios de concessão para a radiodifusão no Bra-
sil. Define mais detalhadamente as funções e a organiza-
ção interna da Comissão Técnica de Rádio, vinculando-a
ao Departamento de Correios e Telégrafos, que passa a
ter a função de fiscalizar e executar as disposições conti-
das no decreto, �podendo expedir instruções necessárias a
boa ordem dos serviços, sem prejuízo das atribuições
conferidas à Comissão Técnica de Rádio (Art. 10).
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O decreto estabelece claramente o poder de outorga do
governo e o interesse econômico no setor, como se pode
verificar no parágrafo único do seu art. 1º:

O Governo poderá desapropriar os serviços das conces-
sionárias ou permissionárias, para o fim de executá-los,
diretamente, ou por nova concessão a terceiros, nacio-
nais, neste caso mediante concorrência pública, sob a
condição de participar dos lucros.

Da mesma forma, transfere a responsabilidade pelo con-
trole da rede Nacional de Radiodifusão também para o De-
partamento de Correios e Telégrafos, como prevê o art. 2o:

A Rede Nacional de Radiodifusão será constituída pe-
las estações existentes e pelas que vierem a ser instala-
das, ficando a sua direção a cargo do Departamento de
Correios e Telégrafo.

São mantidos os principais dispositivos presentes no
Decreto no 21.111, de 1932, no que se refere aos critérios
de concessão e renovação, mas aparecem novas exigên-
cias técnicas:

Além do preenchimento das condições previstas no art.
23 do regulamento provado pelo Decreto n. 21.111, de
1 de março de 1932, o pretendente à concessão fica obri-
gado, previamente: a apresentar ao Departamento dos
Correios e Telégrafos a relação do material que vai em-
pregar, bem como o respectivo orçamento e planta das
instalações; e a depositar, em espécie ou títulos federais,
na Tesouraria da Diretoria Regional dos Correios e Te-
légrafos mais próxima, a importância correspondente a
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50% do valor das instalações. (Art. 3o, alterado para um
terço, pelo Decreto 24.772, de 14 de julho de 1934).

As normas técnicas para a exploração da radiodifusão,
já previstas no Decreto 21.111, também somente viriam a
ser especificadas pelo Governo Federal em 1934, no Arti-
go 4º do Decreto 24.655, que prevê:

Além da observância das condições técnicas que venham
a ser estabelecidas em instruções, ou convenções e acor-
dos internacionais, as estações de radiodifusão deverão
satisfazer as seguintes exigências: energia mínima, na
antena, de 5.000, 3.000, 2.000, 1.000, 500 e 250 watts, se
forem instaladas, respectivamente: I � No Distrito Fe-
deral e na capital do Estado de São Paulo; II � Em Re-
cife, Baía, Belo Horizonte e Porto Alegre; III � Em
Belém do Pará, Fortaleza, Curitiba e Florianópolis; IV
� Nas capitais dos demais Estados; V � Nas cidades de
população superior a 100.000 habitantes; VI � Nas ci-
dades de população inferior a 100.000 habitantes; está-
gio estabilizador de freqüência, com o emprego de cris-
tal de quartzo a temperatura constante, ou dispositivo
equivalente; percentagem de modulação de 85 a 100%;
freqüência máxima de modulação, 5 kc/s; tolerância má-
xima da freqüência: 0,5% na faixa de 550 a 1.500; 0,01%
nas faixas de 6.000 a 6.150; 9.500 a 9.600; 11.700 a 11.900;
15.100 a 17.800 kc/s; onda pura e isenta o mais pratica-
mente possível, de toda a emissão que não seja essenci-
al ao seu tipo.

§ 1º As estações devem ser providas de monitor de pre-
sença de freqüência e de frequenciômetro devidamente
aferidos pelo Departamento dos Correios e Telégrafos,
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e, bem assim, guarnecidas, permanentemente, por téc-
nicos habilitados de acordo com o regulamento aprova-
do pelo Decreto número 21.111 de 1 de março de 1932.

Como já observamos anteriormente, estes requisitos
técnicos que completaram os artigos 20 e 24 do Decreto
20.047, de 1931, limitaram o número dos que teriam con-
dições de concorrer e de manter as concessões. Este foi
certamente um fator importante na introdução e consoli-
dação do poder econômico na mídia eletrônica.

Segundo André Mendes, essa característica brasileira de
concentração da mídia eletrônica seguia a tendência ame-
ricana de concentração das propriedades de emissoras. Ele
afirma que o Brasil seguiu o

modelo americano de tecnologia, administração, progra-
mação, conteúdo e regulamentação (trusteeship model).
Empresas americanas participaram diretamente do de-
senvolvimento do rádio e TV brasileiros, da instalação da
primeira torre de transmissão de rádio em 1922 até a cons-
trução da próxima geração dos satélites domésticos de
comunicação (Brasilsat 3 e 4) (Almeida, 1993).

Dessa forma, o rádio deixava pouco a pouco, decreto
após decreto, de ser um serviço executado por amadores
para ser um serviço executado por profissionais, utilizan-
do equipamentos adquiridos com consideráveis recursos
financeiros. Como o investimento era feito visando lucro,
a conseqüência não poderia ser outra que a profissiona-
lização e a comercialização do rádio. O que, aliás, já esta-
va previsto no Decreto 24.655, de 11.07.1934, que, inclu-
sive, aumentou o tempo destinado à publicidade de 10%
para 20% da programação (Art. 6o.).
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A finalidade educacional do serviço de radiodifusão está
pontuada no art. 5º, pelo qual o governo torna obrigatória
para as concessionárias, a transmissão de programa naci-
onal, em horários por ele definidos. A mesma finalidade
está também presente no Art. 6o., parágrafo único, que
estabelece a proibição da �irradiação de trechos musicais
cantados em linguagem imprópria à boa educação do povo,
anedotas ou palavras nas mesmas condições�.

O Artigo 7º ressalta a obrigatoriedade das concessionári-
as e permissionárias dos serviços de radiodifusão de paga-
rem quotas mensais para despesas de fiscalização. E o Arti-
go 8º, define a constituição da Comissão Técnica do Rádio,
subordinada ao Ministério da Viação e Obras Públicas.

Finalmente, o Decreto estabelece como função do De-
partamento de Correios e Telégrafos a fiscalização e a
execução das disposições nele contidas, podendo expe-
dir instruções necessárias a boa ordem dos serviços, sem
prejuízo das atribuições conferidas a Comissão Técnica
de Rádio, que era subordinada ao Ministério da Viação
e Obras Públicas. Anteriormente, cabia a este Ministério
o papel de fiscalizador e ao Ministério da Educação e
Saúde Pública o de regulador das orientações necessári-
as (Decreto 21.111).

Os novos requisitos, que exigiam aporte financeiro sig-
nificativo e limitavam o número de pessoas que poderia
pleitear uma concessão, levaram à concentração de mui-
tas emissoras nas mãos de poucos concessionários, como
foi o caso do empresário Assis Chateaubriand. Começan-
do com apenas uma emissora em 1935, três anos depois,
formou cadeias de rádios em vários estados e pouco tem-
po depois, já comandava a primeira rede nacional de co-
municação de massa do Brasil, com dezenas de emissoras
de rádio, jornais e revistas, espalhados por todo o país.
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Notas
1 Art. 5 º, VIII.
2 Art. 5 º, VIII, Parágrafo 2º.
3 Art. 5 º, VIII, Parágrafo 3º, e Art. 7 º, III.
4 Art. 6 º, II.
5 Art. 113, 8) e 9).
6 Art. 135.
7 Art. 137.
8 �No Ministério da Educação e Saúde Pública, dentro da renda da
taxa cinematográfica instituída neste Decreto, será oportunamente
criado um órgão técnico, destinado não só a estudar e orientar a
utilização do cinematógrafo, assim como dos demais processos téc-
nicos que sirvam como instrumentos de difusão cultural.�
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