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RESUMO 

 

A Voz do Brasil é um programa de cunho oficial, cuja finalidade é informar sobre as ações 

governamentais. Criado em 1935, pelo governo Getúlio Vargas, seu intuito era transmitir 

pronunciamentos do presidente e música popular brasileira. E o rádio, como importante mídia 

de penetrabilidade social, serviu como palanque eletrônico estratégico da disseminação de 

ideais e interesses particulares. Durante o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, em 2003, foi ao ar uma nova Voz do Brasil. A Empresa Brasileira de Comunicação 

(EBC), antiga Radiobrás, responsável pela produção e transmissão do programa, justificou as 

mudanças nos moldes que atendesse o viés da comunicação pública. A Comunicação Pública 

é ainda um conceito em construção e em permanente mutação, mas é utilizado para definir os 

debates em esfera pública e a democratização dos meios de comunicação. Por meio da análise 

de discurso, foram avaliadas sete edições do programa, entre 2003 e 2009. Constatou-se que, 

apesar de sua renovação editorial atender aos preceitos jornalísticos e se constituir como uma 

importante fonte de informação, o programa ainda carrega o estigma de canal de propaganda 

do governo. 

Palavras-chave: Rádio. Comunicação Pública. Voz do Brasil. 

 

ABSTRACT 

The Voz do Brasil is an official program that aims to informing about the governmentactions. 

The program was created by Getúlio Vargas in 1935 in order to transmit President‟s speech 

and popular brazilian music. And the radio, as an important media that had a strongsocial 

power, is a strategic platform to spreadingideas and particular interests. In the first Luiz Inácio 

Lula da Silva‟s mandate, in 2003, a new Voz do Brasil was created. The EmpresaBrasileira 

de Comunicação (EBC), which replaces Radiobrás and is the responsible for the production 

and transmission of the program, explained the changes satisfy the public communication. 

The Public Communication is a conception under construction and is always changing but it 

is studied to defining the discussions in the public sphere and in media democratization. 

Through discourse analysis, we evaluated seven editions of the program, between 2003 and 

2009. It was observed that, despite the new editorial politic attends   the journalistic principles 

and be animportant information source, the program still carries the stigma of a government 

propaganda channel.  

Keywords: Radio. Public Communication. Voz do Brasil. 
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1 INTRODUÇÃO 

A tecnologia proporcionou não só apenas o acesso a mecanismos de comunicação, 

mas também o surgimento e aprimoramento de ferramentas diversificadas. A busca pelo 

conhecimento, pela informação e pela própria comunicação impulsionam estes avanços. E os 

profissionais da ciência comunicacional que acompanham estas mudanças procuram, além 

disso, a apropriação destas ferramentas e a inovação dentro delas. Um grande exemplo destes 

profissionais são os assessores de imprensa que utilizam as mais variadas formas de 

divulgação para levar aos diversos públicos as informações de seus assessorados. No campo 

político não seria diferente. A corrida do assessor de imprensa de um político é incessante 

para levar até os eleitores e ao público em geral as ações do mesmo. Porém, isso não ocorre 

de forma isolada ou tão particular assim. Como é o caso dos órgãos públicos, que devem 

atender aos direitos dos cidadãos de serem informados sobre os procedimentos dos 

governantes de sua cidade, estado e país. O processo de informar e construir a informação em 

conjunto com a população se constitui no processo de Comunicação Pública. A Comunicação 

Pública é ainda um conceito em construção e permanente mutação, mas é utilizado para 

definir os debates em esfera pública e a democratização dos meios de comunicação. Ou seja, 

prevê a garantia da população de ser informada de forma isenta, excluindo as ideologias 

políticas. Os estudos, os pontos de vista e as discussões que permeiam no campo político, 

comunicacional e acadêmico do termo serão abordados no quarto capítulo.  

 A ferramenta escolhida por esta pesquisa é o rádio e suas múltiplas faces: 

entretenimento, companhia, fonte de informação e, até mesmo, disseminador ideológico. 

Desde seu surgimento, o rádio foi utilizado para finalidades diversas e sua penetrabilidade e 

adaptação tecnológica foram decisivas para que isto ocorresse, como veremos no segundo 

capítulo.            

 O produto a ser analisado é também o mais antigo ainda em execução, a Voz do 

Brasil. Quando o programa surgiu, nem sequer conhecia-se o termo comunicação pública, 

muito menos se pensava em isenção de informação. Seu objetivo direto e declarado era a 

divulgação das ações do governo, na época, o governo Vargas. A Hora do Brasil, criada pelo 

Departamento de Propaganda e Difusão Cultural, de cunho oficial, transmitia, pelas ondas do 

rádio, discursos do presidente e serviu como produto de divulgação da boa imagem do 

Governo. Com alcance em todo o território nacional, a Hora do Brasil percorreu diversos 

governos e formas de governar. Em 1946, durante o governo do presidente Eurico Gaspar 

Dutra, a Hora do Brasil foi transformada em Voz do Brasil. Décadas se passaram, governantes 
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transpuseram, mas o programa continuava intacto, como será apresentado no terceiro capítulo. 

Porém, durante o Governo Lula, mais precisamente no ano de 2003, a Voz do Brasil recebeu 

atenção e foi repensada. Sua nova proposta pretendeu atender ao propósito da Comunicação 

Pública: fazer jornalismo de qualidade e isento, transmitindo à população assuntos relevantes 

que garantam o exercício da cidadania. A transmissão de direitos, deveres, mudanças na 

constituição, tramitação de projetos e a contextualização destes temas, de forma simples e 

garantindo o seu entendimento, também eram metas.     

 A Voz do Brasil é o programa institucional mais antigo ainda em execução do Brasil, 

passou por vários governos e contextos sócio-culturais, é o único de alcance nacional e sua 

audiência causa inveja a muitas emissoras radiofônicas. O presente trabalho, além de 

contribuir com estudo específico sobre o meio radiofônico, traz resultados que contribuirão 

para novas pesquisas no âmbito político-midiático e amplia a discussão acerca da 

comunicação pública no rádio.         

 Porém, estas mudanças ocorridas durante o Governo Lula realmente estão inseridas no 

contexto de comunicação pública ou ainda atendem a simples propaganda do governo? Por 

meio da pesquisa, interessa analisar se o programa Voz do Brasil se restringe à oficialidade e 

a interesses políticos ou corresponde ao direito de informação dos cidadãos, configurando-se 

como comunicação pública.          

 Para que estes objetivos fossem alcançados, analisou-se sete edições do programa 

durante os dois mandatos do presidente Lula, ou seja, de 2003 a 2009, definidos e 

especificados no quinto capítulo. Para que haja equivalência na pesquisa, foram escolhidas 

edições do mês de setembro, antecedentes as comemorações do dia sete, data da 

Independência do Brasil. O processo metodológico definido foi a análise do discurso de forma 

a atender as intenções propostas.         

 A motivação primordial à pesquisa está relacionada a identificação com o meio 

radiofônico. A partir desta premissa, a escolha do programa Voz do Brasil se deu de forma 

quase natural, uma vez que a história de ambos e da política brasileira, durante muito tempo, 

caminharam juntos.  
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2 RÁDIO E SUAS MÚLTIPLAS FACES 

Pode se dizer que o rádio é um meio de comunicação que consegue ser tradicional e 

moderno ao mesmo tempo. Tradicional porque lá se vão mais de oitenta anos de comunicação 

pelas ondas eletromagnéticas. E moderno por se adaptar e ser reinventado de acordo com as 

novas tecnologias. Ainda é tido como mídia massiva por alcançar uma ampla audiência, e esta 

configura-se como heterogênea, anônima e porque não dizer flutuante, pois até mesmo ela se 

modifica diariamente.          

 Como preceito de existência, possui linguagem simples como se fala e correta como se 

escreve. Os profissionais desta mídia devem atentar às características específicas e peculiares 

do meio radiofônico. Por não haver imagem, a linguagem falada toma papel importante e 

adquire outras funções como provocar os demais sentidos dos ouvintes, o que garante a 

atenção dos mesmos. Estes “criam em suas mentes imagens com base nas alterações daquela 

voz sem rosto, ora irônica ou sarcástica, ora veemente e incisiva”, como exemplifica 

Ferraretto (2001, p. 25). Prado (1989, p.48) colabora dizendo que “a notícia radiofônica 

obriga o ouvinte a realizar um exercício de transformação das idéias transmitidas pelas 

imagens sonoras em imagens visuais imaginárias”. E essa “sugestão” faz com que o ouvinte 

se sinta “participante” dos fatos narrados.        

 Claro que, além da voz humana, a mensagem radiofônica conta ainda com outros 

elementos, como a música, os efeitos sonoros e o próprio silêncio. Os três últimos estimulam 

o inconsciente e a voz do locutor o consciente do ouvinte. Estes recursos associados ou 

tratados individualmente agem de forma distinta, de acordo com a mensagem a ser 

transmitida, e buscam suprimir a ausência da imagem.      

 Como característica do rádio e retratada nos manuais de radiojornalismo, a linguagem 

radiofônica adquire forma singular. Como recurso exclusivo, a transmissão sonora da 

mensagem deve ser simples, concisa, precisa e repetitiva, adquirida por meio da ordem direta, 

o uso de palavras, frases e períodos curtos e da redundância expressiva. Como instrumento de 

alta penetrabilidade na sociedade, o rádio adquire o papel instrutivo, o que lhe confere a 

simplicidade, mas também o uso da linguagem correta.      

 A produção radiofônica é extensa e, como o próprio meio, também é mutável. As 

áreas desta produção são designadas como gêneros. Sanz (1999) apresenta cinco gêneros 

básicos: o jornalístico, o musical, o educativo, o dramático (radiodrama) e o comercial. Para 

esta pesquisa, interessa explorar o primeiro, as configurações radiojornalísticas.   
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2.1 O RADIOJORNALISMO  

  Para Sanz (1999, p. 83), o radiojornalismo é o gênero que melhor reafirma as 

características radiofônicas da instantaneidade, simultaneidade, rapidez e interatividade. “E 

nada fica a dever quanto a ação, sedução, empatia, sugestão, persuasão, comunicação afetiva e 

identificação”.          

 Ferraretto (2001, p. 246) define radiojornal como a união das formas informativas, tais 

como os boletins, comentários, editoriais, seções fixas – trânsito e meteorologia, por exemplo 

– e até mesmo entrevistas. Segundo Sanz (1999), o radiojornal é o “guarda-chuva dos 

formatos radiofônicos, comporta praticamente todos, à exceção de revista e talk-show”. 

Barbosa Filho (2003) define como “formato que congrega e produz outros formatos 

jornalísticos, como as notas, notícias, reportagens, entrevistas, comentários e crônicas”.

 Barbosa Filho (2003, p. 61) amplia a discussão sobre os gêneros comunicacionais 

dizendo que estes “podem ser entendidos como unidades de informação que, estruturados de 

modo característico, diante de seus agentes, determinam as formas de expressão de seus 

conteúdos, em função do que representam num determinado momento histórico”. O autor faz 

a diferenciação ainda entre gênero radiofônico e formato radiofônico. Enquanto o primeiro 

está interligado à “função específica que eles possuem em face das expectativas da 

audiência”, o formato radiofônico “é o conjunto de ações integradas e reproduzíveis, 

enquadrado em um ou mais gêneros radiofônicos, manifestado por meio de uma 

intencionalidade e configurado mediante um contorno plástico (...)”. Dentro da classificação 

dos gêneros radiofônicos, Barbosa Filho designa como gênero jornalístico a forma de levar ao 

público a divulgação e acompanhamento dos fatos. E completa que, no rádio, o gênero 

jornalístico apresenta-se pelos formatos de nota, notícia, boletim, reportagem, entrevista, 

comentário, editorial, crônica, radiojornal, entre outros. Já Ferraretto (2001, p. 201) apresenta 

três gêneros jornalísticos: informativo, interpretativo e opinativo. O gênero informativo, 

segundo o autor, “retrata o fato com o mínimo de detalhes necessários à sua compreensão 

como notícia”. O Jornalismo Interpretativo se dá pela “ampliação qualitativa das 

informações”, para que o ouvinte se situe dos acontecimentos. E o último gênero apresentado 

por Ferraretto, o opinativo, tem como função apresentar a visão pessoal de alguma pessoa ou 

da empresa de radiodifusão em relação ao fato. O autor ressalva que os gêneros interpretativos 

e opinativos se diferem em seu tratamento. Enquanto o primeiro apresenta informações 

adicionais e/ou as contextualiza, o segundo meramente expressa um ponto de vista. 

 Chantler (1998) argumenta que as apresentações dos radiojornais “podem ser menos 
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formais e podem ser apresentados por duas pessoas, em forma de diálogo. Algumas vezes, 

chegam a se transformar em uma conversa entre dois locutores”.        

 Ao pesquisar o radiojornalismo, deparamo-nos com uma literatura limitada e 

demasiadamente técnica. Os novos pesquisadores recorrem sempre aos mesmos autores que, 

por sua vez, relatam experiências da prática diária que resultam em pequenos manuais do 

certo/errado de se fazer jornalismo em rádio. Claro que estas informações são úteis e de muita 

valia para o início da carreira profissional, porém, no campo da pesquisa se tornam 

insuficientes e um tanto vagas.     

2.2 RÁDIO, O INSTRUMENTO ONIPRESENTE 

Você pode estar trabalhando, no trânsito ou em suas atividades rotineiras. Ele não 

exige a sua atenção o tempo todo. O rádio já ocupou lugar de destaque e até mesmo de status 

nas residências durante os anos 30 e 40. Mesmo dividindo atenção com a vedete televisão e, 

atualmente, a internet como instrumento básico de toda comunicação, o rádio acompanhou a 

modernização e foi a mídia que melhor se adaptou às novas tecnologias. Ele diminui de 

tamanho, pode assumir um papel virtual, tornou-se portátil e atinge a qualquer faixa etária ou 

monetária.           

 Com tantos recursos, o rádio continua consolidado no meio comunicacional e é 

considerado um dos meios de comunicação de massa mais popular e de maior alcance de 

público. Conforme Ortriwano (1985), este meio, muitas vezes, “constitui-se no único a levar 

informação para populações de vastas regiões que não têm acesso a outros meios, seja por 

motivos geográficos, econômicos ou culturais”. Esta forte penetrabilidade se dá por dois 

fatores, como afirma Luiz Beltrão, citado por Ortriwano (1985, p.78),  

(...) Primeiro, de natureza fisio-psicológica – o fato de ter o homem a capacidade de 

captar e reter a mensagem falada e sonora simultaneamente com a execução de outra 

atividade que não a especificamente receptiva; o outro de natureza tecnológica – a 
descoberta do transistor (LUIZ BELTRÃO, 1968) 

O rádio possui a vantagem de transmissão com rapidez e permite que a mensagem 

chegue as mais distantes localidades e perfis socioeconômicos, inclusive a analfabetos que 

possuem o rádio como única forma de informação. “É largamente empregado para a 

divulgação dos discursos, declarações e mensagens dos dirigentes e órgãos governamentais. A 

irradiação oficial chamada „Hora do Brasil‟ foi criada por Getúlio Vargas com esse objetivo”. 

Sendo assim, pode-se dizer que o programa Hora do Brasil foi utilizado por Vargas como 

instrumento de divulgação ideológico-política (Garcia,1985, p. 73 e 74).    

 Segundo Marcondes Filho (1985), “atuar em sociedade é agir ideologicamente”. A 



 11 

forma de interagir com o meio e as demais pessoas são manifestações ideológicas, explica o 

autor. E completa que, não apenas a atuação política é ideológica, mas sim “toda a ação 

orientada para a realização de certos valores de indivíduos, classes ou sociedades inteiras”. 

Cada indivíduo age conforme sua ideologia e sofre interferências de outras ideologias. 

Marcondes Filho define ainda como “unidades de reprodução simbólica” as instituições que 

servem como reforço de ideologias, como por exemplo, a escola. De acordo com o autor, a 

escola reforça ideologias determinadas. Os conhecimentos transmitidos são direcionados 

conforme os “princípios dominantes”, o que não significa que a escola transmita e convença 

ideologicamente, mas sim reafirma e adapta às “idéias dominantes da sociedade”.  

As idéias dominantes não são as idéias que todos naturalmente incorporam, mas as 

idéias dos grupos dominantes da sociedade, sejam eles proprietários, políticos, 

religiosos ou militares. Conforme o lugar e a época em que dominam, impõe-se aos 

demais e com isso encobrem outras visões de mundo, impedindo que idéias 

diferentes das suas se manifestem. (MARCONDES FILHO, 1985, p. 82) 

Em complemento a esta reflexão, Chauí (1980) discorre que a sociedade busca se fixar 

como tal por meio das “instituições determinadas”, além de refletir e procurar explicar “sua 

própria vida individual, social, suas relações com a natureza e com o sobrenatural”. A autora 

expõe ainda que estas “representações” encobrem a maneira real de como as relações sociais 

são produzidas e a “origem das formas sociais de exploração econômica e de dominação 

política”. Este processo, prossegue a autora, de encobrir a realidade social, constitui-se a 

ideologia. E, por meio da ideologia, “os homens legitimam as condições sociais de exploração 

e de dominação, fazendo com que pareçam verdadeiras e justas”, conclui.  

 Entrando no campo da propaganda ideológica em si, Garcia (1985) amplia a discussão, 

exemplificando que diariamente somos inundados pela propaganda nas mais diversas mídias. 

Pelos jornais, revistas, televisão, rádio e outdoors encontramos anúncios vendendo produtos e 

formas de consumir esta ou aquela marca. Porém, segundo o autor a propaganda ideológica é 

“mais ampla e mais global”. Garcia (1985) define como principal função da propaganda 

ideológica “formar a maior parte das idéias e convicções dos indivíduos e, com isso, orientar 

todo o seu comportamento social”.  A construção ideológica mais utilizada através das épocas 

e por vários líderes é a transferência, e um dos primeiros a utilizar esta fórmula foi Getúlio 

Vargas.  

Seus inúmeros discursos começavam dirigidos aos „Trabalhadores do Brasil‟ e 

seguiam com a enumeração das medidas tomadas pelo governo como tendo sido 

adotadas para beneficiar os operários. Ajudava-se os industriais com incentivos, 

empréstimos e subsídios. Mas a propaganda transferia as vantagens para os 

trabalhadores alegando que, com o estímulo às indústrias, estas teriam condições de 

oferecer melhores empregos. (GARCIA,1985, p. 32). 
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Orlandi (1996, p. 26 e 27) considera que o discurso é utilizado como “efeito de sentido 

entre interlocutores” e gera-se uma relação de interdependência entre os locutores, as 

condições sociais e históricas além da produção. O discurso deve ser pensado como resultante 

de outro discurso e retransmitido a outro, e como tal, não se considera um discurso único, mas 

sim o “estado de um processo discursivo”. Para o estudo da linguagem, este processo abarca o 

falante e o ouvinte caracterizando a articulação social, no que resulta no entendimento que 

aquele que produz a linguagem é reproduzido nela, como fonte primária de seu discurso, 

quando na verdade, resgata um sentido já existente. “Onde está a linguagem está a ideologia. 

Há confronto de sentidos, a significação não é imóvel e está no processo de interação locutor-

receptor, no confronto de interesses sociais” (Orlandi, 1996, p. 34). A autora complementa, 

dizendo que “toda formação discursiva se caracteriza por sua relação com a formação 

ideológica” (p.218).          

 De acordo com as considerações acima definidas, o rádio, instrumento onipresente 

serviu como ferramenta não só dos governantes, mas das empresas jornalísticas como 

propagador de ideologias diversas. E na história política brasileira e internacional também, 

não foi diferente. Durante muito tempo o rádio serviu como palanque eletrônico, funcionando 

como mídia estratégica da disseminação de ideais e interesses particulares como veremos no 

próximo capítulo no caso particular do programa Voz do Brasil.   
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3 A HISTÓRIA POLÍTICA DA VOZ DO BRASIL 

No dia 10 de novembro de 1937, o Brasil passou a ser regido pelo Estado Novo (1937 

- 1945), regime ditatorial instalado pelo Presidente Getúlio Vargas. A nova Constituição 

concedia grandes poderes ao ditador, tais como fechar o Congresso Nacional, acabar com os 

partido políticos, restringir a liberdade de Imprensa, através da censura prévia – só poderia ser 

publicado o que era aprovado pelos censores do governo. Para fazer a propaganda de Getúlio 

Vargas e do novo regime, foi organizado o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). 

Festas cívicas eram preparadas para homenagear Vargas, especialmente no Dia do 

Trabalhador, no aniversário do Estado Novo e no próprio aniversário do presidente. O rádio 

foi muito utilizado por ele para falar aos “trabalhadores do Brasil”.    

 Em 22 de julho de 1935, (FERRARETTO, 2001, p. 107) o governo Vargas instituiu o 

programa Hora do Brasil para transmitir informações, pronunciamentos do presidente e 

música popular. O programa fazia parte das estratégias políticas de Vargas que ia desde a 

busca pela unidade nacional até o reforço da conciliação entre as classes sociais. Com a 

ditadura do Estado Novo, a transmissão do programa em rede nacional tornou-se obrigatória, 

todos os dias úteis, das 18h45min às 19h30min, como explica Perosa (1995, p. 36 e 37): 

Na medida em que governos autoritários precisaram intensificar suas ações nos 

planos coercitivos (repressão) e ideológico (informação), para se autojustificar como 
a melhor opção para a sociedade em dadas as circunstancias históricas, tão logo 

constitucionalizado o estado de emergência, foram também institucionalizados os 

instrumentos necessários à sua preservação: o Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP), encarregado também da censura (entregue a Lourival Fontes), e o 

Código de Imprensa, publicado em dezembro de 1937, que tornou ilegal qualquer 

referência desrespeitosa às autoridades públicas. Nessa ocasião, oficializou-se o 

programa radiofônico Hora do Brasil, através do qual foram divulgados os 

programas governamentais e as palavras do presidente.  

Vargas tinha consciência do alcance e da potencialidade do rádio para penetrar os mais 

longínquos lugares e soube usar a tecnologia da época a seu favor.  Em seu discurso, no dia 1º 

de maio de 1937, Vargas ressaltou que o rádio interligava as regiões mais distantes às notícias 

do país, considerando “o fato de não existir no Brasil imprensa de divulgação nacional” na 

época. As décadas de 30 e 40 marcam a transformação da sociedade, como o crescimento da 

população, dos centros urbanos e o desenvolvimento econômico. “O projeto cultural 

educativo, de uma maneira ampla, tinha uma visão nacionalista e buscava a mobilização e 

participação cívica, assim como as reformas educacionais” (HAUSSEN, 2001, p. 40).  Neste 

período, havia a censura ministrada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), 

porém, a programação era diversificada, mesmo a “Hora do Brasil” não divulgava apenas 

ações políticas, mas também transmitia música popular brasileira e artistas famosos se 
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apresentavam. Moreira, citada por Baum (2004, p. 120 e121), amplia a discussão dizendo que 

Vargas proporcionou maior acesso da população à informação, motivado tanto por interesses 

políticos quanto pela vontade de organizar a radiodifusão no país. “Assim, ao mesmo tempo 

em que funcionava como canal privilegiado para a difusão de programas culturais, 

informativos e de entretenimento, o sistema brasileiro de radiodifusão também servia ao 

regime ditatorial”. Baum (2004) contribui ainda com a reprodução da redação do artigo 7º do 

Decreto nº 5.077, de dezembro de 1939, que estabelecia as diretrizes da radiodifusão do DIP, 

enquadrava as rádios comerciais e especificava as metas a serem alcançadas. Para este 

trabalho, destacamos os três pontos referentes ao programa Hora do Brasil, precursor da Voz 

do Brasil: 

 “organizar um programa denominado Hora do Brasil que, realizado 

diariamente, será obrigatoriamente retransmitido por todas as estações de 

broadcasting existentes no país”; 

 “irradiar, durante o programa a que se refere a alínea anterior, uma crônica que 

versará sobre tema brasileiro, cuja divulgação possa constituir assunto de 

interesse coletivo”; 

 “difundir, ampla e sistematicamente, na Hora do Brasil, números musicais e 

literários que manifestem o pensamento brasileiro”; 

 

A ditadura do Estado Novo sempre sofreu oposições, mesmo com o controle sobre a 

sociedade e perseguição aos que eram contra o regime. Principalmente estudantes e 

trabalhadores, quando possível, manifestavam-se a favor da redemocratização. Diante das 

pressões tanto da população quanto do ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, Vargas 

deixou a presidência.           

 As eleições a presidente ocorreram em dezembro de 1945, elegendo o militar Eurico 

Gaspar Dutra, que governou o Brasil de 31 de janeiro de 1946 a 31 de janeiro de 1951. Logo 

após assumir a presidência, Dutra foi pressionado a eliminar a Hora do Brasil. As pressões 

provinham principalmente dos empresários da radiodifusão, que designavam o programa 

como “‟obsoleta herança fascista‟ da ditadura Vargas” (PEROSA, 1995, p. 57). Em um 

primeiro momento, Dutra acatou a ideia, porém recuou diante da argumentação dos setores 

político-partidários que defendiam a manutenção do programa como “um importante meio de 

propaganda em favor do próprio governo” (PEROSA, 1995, p.57). Para contentar opositores e 

defensores do programa, Dutra realizou algumas mudanças de forma que atendesse a fase 
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democrática pelo qual o país estava passando. Deste modo, no dia 6 de setembro de 1946, por 

meio do Decreto nº 9788, o programa foi rebatizado de Voz do Brasil, além de ter o número 

de locutores ampliado. Como decorrência do Decreto Lei 9788/46
1
, o Departamento Nacional 

de Informações (DNI), sucessor do DIP, foi extinto e a Agência Nacional, que era apenas uma 

divisão da DNI, passa a ter autonomia sobre a Voz do Brasil, tendo a função de informar as 

atividades nacionais sobre assuntos de interesse da população. Contrariamente ao que se 

refere Perosa, o Decreto Lei não trata da renomeação do programa, apenas às demais 

mudanças acima mencionadas. O Congresso também conquistou o espaço de dez minutos no 

noticiário oficial, por meio de um projeto de lei de autoria do deputado Ângelo Mendes de 

Moraes.            

 Nas eleições presidenciais de 1950, Getúlio Vargas retorna ao governo “nos braços do 

povo”.  Sua segunda gestão foi marcada por uma política nacionalista e popular, que consistia 

em beneficiar os trabalhadores e as empresas nacionais. As mudanças políticas respingaram 

no conteúdo veiculado na Voz do Brasil de forma a priorizar “nomes em detrimento dos 

fatos” (PEROSA, 1995, p.65). A autora exemplifica ainda que é “explicável, portanto, que 

episódios, como a criação da Petrobrás (1953) e a revisão do salário mínimo, no mesmo ano, 

foram sempre abordados como dádivas do governo, ou melhor dizendo, de Getúlio Vargas”. 

 Esta política nacionalista descontentou muita gente: empresários, que pensavam que 

os lucros iam diminuir; chefes militares, que achavam as ações de Vargas comunistas; a classe 

média alta, que via ameaça nos privilégios concedidos aos trabalhadores. Com tantas 

controvérsias e desconfiança no governo, Vargas foi obrigado pelos chefes militares a 

renunciar. Sua resposta: “Daqui só sairei morto!”. No dia seguinte, a notícia tomou conta do 

país: “O presidente suicidou-se com um tiro no coração!”. A morte de Vargas levou o vice-

presidente João Café Filho à presidência. Novamente, os proprietários das emissoras de 

radiodifusão pressionaram o então presidente a acabar com a Voz do Brasil. Acatando as 

pressões, Café Filho institui um decreto extinguindo o programa. Porém, Café Filho 

igualmente teve que voltar atrás de sua decisão, pois “precisou fazer um pronunciamento à 

Nação e só lhe foi possível, nesse período, através da Voz do Brasil” (PEROSA, p. 68). 

 Nas eleições de 1955 saíram vencedores Juscelino Kubitschek, para presidente, e João 

Goulart, o Jango, para vice-presidente. Juscelino apresentou à população o Plano de Metas, 

que levaria o Brasil a crescer “cinquenta anos em cinco”. A política de JK “50 anos em 5” foi 

                                                             
1 Decreto-Lei Nº9788 de 06 de setembro de 1946. 

http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=78659, acessado em 30/03/2010 

http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=78659
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incorporada também em a Voz do Brasil. Segundo Perosa (1995), “a maior parte do programa 

ocupou-se da divulgação do Plano de Metas, do novo governo”.  

A estratégia política de JK, de dar ênfase ao „desenvolvimento‟ em detrimento do 
„nacionalismo‟, ocupou-se em ocultar as inconveniências „nacionalistas‟ que 

poderiam atingir o bom encaminhamento do Plano de Metas. Não foi gratuito 

portanto que, ao se referir ao Plano, a Voz do Brasil sempre procurou salientar o seu 

potencial de redenção nacional, de libertar o país do subdesenvolvimento, ao mesmo 

tempo que alardeou a sua legitimidade nacional. (PEROSA, 1995, p.69). 

O discurso de desenvolvimento vai além. A já prevista transferência da capital da 

República para o Planalto Central, pela Constituição de 1891, foi a chance que JK viu em 

entrar para a História. Assim, em 21 de abril de 1960, Brasília passa a ser a nova capital 

federativa do Brasil. E é claro que, tanto o processo de construção da nova capital e sua 

inauguração, obtiveram ampla cobertura jornalística pelo programa oficial Voz do Brasil. No 

mesmo ano, o programa também veiculou a visita do presidente norte-americano Eisenhower, 

“fato revelador do prestígio internacional de JK, em função do Plano de Metas” (PEROSA, 

1995). Porém, Maranhão, citado pela autora, ressalva que 

A noção de desenvolvimento veiculada pela propaganda oficial não conseguiu 

ocultar que os êxitos do período estiveram relacionados ao aumento das disparidades 

regionais, das desigualdades de renda, dos focos de tensão social, dos bolsões de 

miséria, e isto se utilizarmos apenas a linguagem do próprio discurso 

desenvolvimentista. (PEROSA, 1995, p.73).  

 No final do governo de Juscelino, os principais ramos das indústrias já eram 

controlados pelo capital estrangeiro e a inflação crescia rapidamente.    

 Nas eleições realizadas em 1960, com mais de cinco milhões de votos, Jânio Quadros 

foi eleito presidente do Brasil tomando posse no dia 31 de janeiro de 1961, sucedendo JK. 

Jango novamente foi eleito vice. Com linguagem simples com o intuito de se aproximar do 

povo, descabelado, comendo sanduíche de mortadela nos palanques em que discursava, Jânio 

usava a vassoura como símbolo de sua campanha, aludindo à varredura da corrupção que, 

segundo ele, “andara solta no governo Juscelino”. Porém, logo que assumiu o cargo político 

mais alto do país, Jânio distribui decepções aos seus apoiadores. Militares, empresários e 

políticos da UDN ficaram assustados com a ameaça de Jânio em controlar os lucros que as 

multinacionais mandavam para fora do país e falava em reforma agrária. Praticava uma 

política externa considerada independente e progressista. Internamente, ele adotou uma 

política autoritária e conservadora. Jânio, com o intuito de “defender a família e os bons 

costumes”, realizava a “censura moralizadora” no rádio, na televisão, nas diversões públicas, 

além das propagandas comerciais. Neste contexto, a Voz do Brasil, “imersa nessa cadeia 

ideológica provinciana”, ficou “fragmentada em pequenas ordens, proibições, reclamações ou 



 17 

simples avisos, carregados de uma aura onipresente de quem se apresentou, sem o menor 

pudor, como o messias após o caos”.  Perosa (1995) destaca ainda que a “notícia mais 

polêmica” do programa oficial foi também o estopim para a renúncia de Jânio. Em 18 de 

agosto de 1961, Jânio condecorou com a Ordem do Cruzeiro do Sul – a mais alta 

condecoração brasileira – Ernesto “Che” Guevara, um dos comandantes da Revolução 

Cubana ao lado de Fidel Castro, com cobertura especial pela Voz do Brasil. Carlos Lacerda 

(UDN), apoiador da campanha de Jânio, acusou-o de abrir as portas do Brasil ao comunismo. 

A atitude de Jânio perturbou também aos militares. Desta forma, as pressões ao governo 

apenas aumentavam. No dia 25 de agosto de 1961, Jânio, sob o discurso de “forças terríveis” 

contrárias ao seu governo, renuncia à presidência.       

 Com a renúncia de Jânio, Jango assume a presidência. Simples assim, se não fosse o 

impasse criado pelos mesmos grupos que combateram Vargas e procuraram impedir a posse 

de Juscelino. Acusavam Jango de que ele transformaria o Brasil em um país comunista. 

“Operando em um clima de forte crise político-institucional, a Voz do Brasil não teve outra 

alternativa senão registrar oficialmente todo o impasse criado à posse de Jango” (PEROSA, 

1995). Devido a forte reação, principalmente do Rio Grande do Sul, liderada pelo governador 

do estado, Leonel Brizola, os golpistas ao prever uma guerra civil no país caso impedissem 

Jango de assumir a presidência, exigiram uma solução de compromisso do futuro presidente: 

ele assume a presidência, mas sob o regime parlamentarista, o que lhe garante poderes 

limitados de governo. Quem de fato governaria seria o primeiro-ministro, aprovado pelo 

Congresso. Jango aceitou e tomou posse como presidente no dia 7 de setembro de 1961. Após 

um plebiscito em 1963, promovido pelo governo questionando a população se era a favor do 

parlamentarismo ou do presidencialismo, sendo manifesto o último como preferência de 80% 

dos eleitores, Jango recupera seus plenos poderes como presidente. A Voz do Brasil, no dia 

23 de janeiro de 1963, anuncia o retorno do regime político presidencialista.  O programa 

oficial anuncia pouco tempo depois, o projeto econômico do governo, chamado Plano 

Trienal, que possuía o objetivo de “compatibilizar o combate ao surto inflacionário com uma 

política de desenvolvimento”, denota Perosa (1995). Ela destaca: 

No entanto, ao difundir o balanço de 1963, a Voz do Brasil revelou, implicitamente, 

o dramático fracasso da política econômica governamental (...) Mesmo repondo em 

cena as Reformas de Base, tema principal da Voz do Brasil imediatamente após o 

malogro do Plano Trienal, o governo Goulart só conseguiu acirrar ainda mais suas 
divergências com os setores conservadores. (PEROSA, 1995, p. 81) 

Jango não teve tempo para realizar seu projeto de governo. Conspiravam para tirá-lo 

do poder aqueles que se sentiam prejudicados pelas reformas: multinacionais, latifundiários, 
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chefes militares, grandes empresários e órgãos de imprensa, além de políticos udenistas. 

Motivados pelo descontentamento com o governo, tropas de Juiz de Fora (MG), comandadas 

pelo general Olímpo Mourão Filho marcharam na noite de 31 de março para 1º de abril, em 

direção ao Rio de Janeiro. Demais comandantes militares também sublevaram suas tropas 

contra o governo.  Em 4 de abril, Jango parte para o exílio no Uruguai, dizendo que sua 

atitude era uma forma de evitar uma guerra civil. O fato favoreceu a implantação de um 

regime comandado por um Estado militarizado. “A Voz do Brasil se referiu ao movimento 

por „revolução‟ e anunciou solenemente a posse de uma Junta Militar para ocupar a 

Presidência em termos provisórios” (Perosa, 1995).     

 Perosa (1995, p.84) descreve o programa oficial, durante o período de 1955 a 1964, 

como “solene e monocórdio, alternando apenas os temas abordados, uma vez que precisou 

colocá-los em sintonia com as diretrizes do governo em exercício”. Perosa ainda discorre 

sobre a estagnação do programa em relação às inovações no radiojornalismo, tanto em 

questão de formato quanto em relação às inovações técnicas que permitiam um trabalho 

jornalístico mais “atuante e mais vivo”. Contudo, em agosto de 1962, o programa tem seu 

horário ampliado para uma hora de duração. A primeira meia hora era dividida entre os 

Poderes Executivo e Judiciário. A segunda parte era destinada ao Poder Legislativo, de 

responsabilidade das mesas da Câmara e do Senado. A justificativa parlamentar para ampliar 

o horário do Congresso Nacional, de dez para trinta minutos, é “de que Brasília estaria isolada 

e o que ocorreria no seu interior seria ignorado pelo resto do país”, (PEROSA, 1995, p.111).  

A autora observa, ainda, que “outra opinião corrente na época, inclusive compartilhada por 

funcionários da Agência Nacional”, a ampliação do horário se deu em função de políticos 

influentes que estariam interessados em se projetarem nacionalmente por meio do programa.

 Com o presidente constitucional destituído, três ministros militares assumem o 

comando do país – Arthur da Costa e Silva, do Exército; Augusto Rademaker, da Marinha; e 

Correia de Mello, da Aeronáutica. Por meio dos Atos Institucionais (AI), desconsideraram a 

Constituição e o Congresso Nacional, delegando poderes excepcionais ao Governo Militar. Os 

três ministros escolheram o marechal Humberto de Alencar Castelo Branco para ser o novo 

presidente do Brasil. O governo Castelo Branco deveria completar o período presidencial de 

Jânio e Jango, ou seja, até janeiro de 1966, porém estendeu-se até março de 1967. Os Atos 

Institucionais estabeleciam cada vez mais o poder político aos militares, concentrando as 

decisões na figura do presidente.         

 Em 15 de março de 1967, assume a presidência do Brasil o general Arthur da Costa e 

Silva. O novo presidente assumiu com uma nova Constituição, promulgada em janeiro de 
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1967, que dava grandes poderes ao presidente da República, sendo alterada em outubro de 

1969. Esta nova versão estabelecia que, apenas o presidente, poderia propor as leis sobre, por 

exemplo, matéria financeira, criação de cargos e funções, fixação ou modificações dos 

efetivos das Forças Armadas, organização administrativa ou judiciária, e concessão de anistia 

relativa a crimes políticos. Ou seja, apesar do Legislativo ser o poder responsável pela criação 

dessas leis, o Executivo assumiu este papel. O governo Costa e Silva foi marcado pelas 

manifestações de estudantes e operários que protestavam contra o regime militar. O ano de 

1968 denota a efervescência das manifestações e resistências ao regime ditatorial. Mais 

controle e repressão aos movimentos contrários foram as respostas do governo. A Voz do 

Brasil, bem como os demais meios de comunicação, foi “enquadrada nos objetivos da „guerra 

psicológica‟ travada pelos grupos dominantes”, (PEROSA, 1995, p.90). Durante o governo 

Costa e Silva foi criada, por meio do decreto de 15 de fevereiro de 1968, a Assessoria 

Especial de Relações Públicas da Presidência da República (AERP) com o objetivo de 

legitimar o regime. Já no governo Médici, esse órgão passa a ter “papel mais ativo ao lado dos 

meios coercitivos do Estado” (PEROSA, 1995, p.90). Como não era possível fazer oposição 

pacífica à ditadura – contrários ao regime eram cassados ou presos -, grupos armados já 

atuavam nas grandes cidades, quando o general Médici tomou posse na presidência do Brasil. 

A guerrilha urbana, como era chamada a ação destes grupos, foi duramente combatida. Os 

presos eram forçados por meio de torturas a confessar os planos das organizações que 

pertenciam e a revelarem o nome de seus companheiros.     

 Durante o governo Médici, ocorreu o chamado Milagre Econômico. Durante os anos 

de 1968 a 1973, o Brasil cresceu em média 11% ao ano. Entretanto, quem realmente saiu 

ganhando foram as multinacionais, os industriais e latifundiários brasileiros, que recebiam 

incentivos do governo para desenvolver seus projetos, enquanto os trabalhadores viam seus 

salários baixarem e a miséria da população aumentar.      

 As notícias e publicidades governamentais, produzidas pela AERP, destinavam-se às 

emissoras de rádio e de televisão, devendo priorizar “temas sobre o „desenvolvimento 

nacional‟, mas, sobretudo, inovar em matéria de técnica de apresentação” (PEROSA, 1995, p. 

92). A autora explica que a preocupação com a „técnica‟ visa esconder o “autoritarismo oculto 

na mensagem aparentemente „neutra‟, veiculada pelo regime através dos meios de 

comunicação de massa”.  

O mecanismo ideológico da “razão técnica” esteve evidentemente associado à 
estratégia de “desintoxicação ideológica” e “despolitização da informação”, aplicada 

pelo regime pós-64 no âmbito da “guerra psicológica”, com o intuito claro de 

desmobilizar a sociedade de modo geral e assegurar sua incorporação dócil ao 
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processo de acumulação profundamente desigual. Faz sentido dizer, portanto, que o 

projeto de Comunicação Social orientado pela AERP esteve completamente 

adequado ao novo modelo de desenvolvimento econômico em implantação no país, 

caracterizado por uma forte tendência a concentração de renda. (PEROSA, 1995, p. 

93) 

 Desta maneira, a propaganda oficial visava eliminar as disparidades sociais e 

econômicas e as diversidades culturais entre as regiões com o intuito de criar um consenso 

acerca do projeto do Estado.           

 O país atingiu ótimos índices de crescimento econômico, apesar dos sacrifícios da 

população. A ponte Rio-Niterói e a estrada Transamazônica são algumas das grandes obras do 

período. Nesta época, também, o Brasil conquistou o tricampeonato de futebol no México 

(1970). Estes fatos eram utilizados como propaganda a favor do governo militar.  Havia um 

clima de euforia, porém com uma severa censura aos meios de comunicação e intensa 

repressão policial aos opositores do regime militar. Desta forma, o Brasil retratado na 

propaganda era um país em fase de desenvolvimento, onde tudo ocorria bem. Mas nas ruas se 

via outra realidade, com a censura, perseguições e torturas. A AERP “garantiu a manipulação 

ou mesmo a supressão de notícias que, na sua visão, poderia abalar a imagem de 

desenvolvimento divulgada” (PEROSA, 1995, p.95). Neste clima, o governo cria o slogan 

“Brasil, ame-o ou deixe-o”.          

 Em 1971, a AERP iniciou um projeto de reformulação da Voz do Brasil, em função de 

um pedido do general Médici ao ministro Leitão de Abreu, chefe do Gabinete Civil da 

Presidência da República, a qual subordinava a AERP e a Agência Nacional (responsável pela 

produção da Voz). A orientação de Médice foi “Menos nomes e mais fatos”. Assim, a AERP 

realizou mudanças no programa, no sentido de “modernizar” o noticiário oficial. A ópera do 

Guarani, prefixo musical do programa, foi substituída pelo Hino da Independência (PEROSA, 

1995, p. 96 e 97).  

Nos primeiros dez minutos a Voz do Brasil passou a divulgar no seu “Jornal 

Nacional” (título que a Agência Nacional registrou no Ministério da Indústria e do 

Comércio), as notícias julgadas de maior importância do país, oficiais ou não, bem 

como as procedentes do Exterior e cujo conteúdo, segundo a AERP, poderia se 

constituir matéria de interesse público. Nessa linha, a Voz do Brasil passou a 

divulgar notícias esportivas, inclusive as que se referiam às partidas programadas 

para a Loteca e, às segundas-feiras, o número de acertadores e o prêmio que seria 

pago. O restante do programa, porém, continuou reservado aos textos procedentes da 

Presidência da República, dos ministérios e dos órgãos subordinados, intercalados 

por vinhetas musicais de autoria de compositores brasileiros. (PEROSA, 1995, p. 
97) 

O breve surto de crescimento cessou e o Brasil sofreu um brusco impacto devido à 

inflação e ao aumento da dívida externa.         
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 Com o final do mandato de Garrastazu Médici, outro general é apontado e eleito de 

forma indireta para a presidência da República: o general Ernesto Geisel. Ele toma posse, no 

dia 15 de março de 1974, de um país sufocado pela ditadura e percebe a necessidade de uma 

certa liberalização do regime, ou como ele mesmo definiu: “um processo gradual e seguro de 

aperfeiçoamento democrático”. Assim, iniciou suavizando a censura, liberando os grandes 

jornais.  A censura permaneceu aos pequenos jornais, como O Pasquim, por exemplo, à 

música, ao cinema e ao teatro. Neste contexto, em 1975, a AERP foi substituída pela 

Assessoria de Imprensa e Relações Públicas (AIRP), “como órgão máximo de comunicação 

social do Poder Executivo” e era responsável por toda a divulgação das ações 

governamentais, em especial da Presidência da República (PEROSA, 1995, p. 120).  

 Os serviços de informação e segurança permaneciam atuantes, prendendo opositores 

do governo, acusados de comunistas. A morte do jornalista Vladimir Herzog e do operário 

Manuel Fiel Filho em dependências militares representava o descontentamento da abertura do 

regime e o desejo de maior repressão por parte de forças militares. Geisel começou a exercer 

maior controle sobre as forças de segurança, e uma de suas medidas foi substituir o 

comandante do II Exército, Ednardo D‟Avila Mello, responsável pela unidade onde ocorreram 

as mortes de Herzog e Fiel Filho.          

 A inflação e a evolução da dívida externa foram as principais dificuldades deste 

governo, além das greves no ABC Paulista e movimentos pela redemocratização. No final de 

seu governo, Geisel revogou os atos institucionais, entre eles o AI-5, determinando a extinção 

da censura no Brasil.           

 No dia 15 de março de 1979, assume a presidência do Brasil o último presidente 

militar, o general João Figueiredo. Uma das suas primeiras medidas foi instituir a Secretaria 

de Comunicação Social da Presidência da República (SECOM) como ministério, e o 

escolhido como ministro foi Said Farhat. “O discurso liberalizante da SECOM, que afirmou 

aceitar a tese do conflito como elemento de convivência social entre o Estado e a sociedade, 

esteve na verdade associado à necessidade de legitimação de um regime no limite de sua 

exaustão” (PEROSA, 1995, p. 121).         

 À SECOM também competia a construção de uma “nova imagem presidencial ou do 

governo na sua totalidade” e para tal propósito foi criado em 23 de maio de 1979, por meio da 

Lei nº 6650, em substituição a Agência Nacional, a Empresa Brasileira de Notícias (EBN). A 

EBN era responsável pela produção e pela distribuição de notícias impressas e sonoras, além 

da “elaboração transmissão do programa Voz do Brasil”, constituindo-se como um “sistema 

ostentatório de comunicação oficial” (PEROSA, 1995, p. 122 e 123).    
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 Ao longo de seu governo, que se estendeu até março de 1985, as manifestações 

populares foram crescendo em todos os estados. Os operários, principalmente os metalúrgicos 

de São Bernardo do Campo e São Paulo, e os próprios funcionários públicos, como 

professores, mobilizavam-se em greves por melhores condições de trabalho e salários.   

 Por meio do II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), que visava promover 

“uma sociedade desenvolvida, livre e estável”, o governo tinha como metas o crescimento da 

renda e a geração de empregos, o equilíbrio do balanço de pagamentos e controle da dívida 

externa, que ultrapassava 100 bilhões de dólares e da inflação que girava em torno de 250% 

ao ano. Enquanto isso, a liberdade de imprensa trazia à tona escândalos financeiros 

envolvendo membros do governo.        

 O processo de abertura política prosseguiu e em 1980 foi aprovada a Lei de Anistia 

aos presos exilados políticos. Os partidos Arena e MDB foram extintos e a formação de novos 

partidos  foi autorizada, o que acarretou  no surgimento de inúmeros, porém, os de maior 

representatividade eram o PT (Partido dos Trabalhadores), o PDT (Partido Democrático 

Trabalhista) e o PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro). Ao final de 1983, os 

partidos de oposição iniciaram a campanha pela eleição direta para a Presidência. O 

movimento Diretas Já, como ficou conhecido, mobilizou o país de norte a sul, envolvendo 

milhares de pessoas em manifestações no sentido de pressionar o Congresso a aprovar a 

emenda à Constituição, apresentada pelo deputado federal Dante de Oliveira, que estabelecia 

que o sucessor de Figueiredo fosse eleito pelo voto popular. “A Voz do Brasil tratou o 

episódio como „medidas de proteção ao Legislativo‟, dando ênfase à rejeição da emenda por 

maioria dos votos, que afinal foi o desejo do governo” (PEROSA,1995, p.118). Mesmo com a 

pressão popular, a emenda foi derrotada no Congresso e o novo presidente foi escolhido de 

forma indireta.  

Sem dúvida, os itens „liberalizantes‟ previstos no projeto autoritário de „abertura‟ – 

que não foram resultado de debate e consenso público, mas de „racionalização 

gradual‟ – surgiram como agudo sintoma de falta de legitimidade de que o regime 

começou a padecer (...) Em termos mais „técnicos‟, o noticiário oficial disse que o 

Estado deveria conter seus investimentos, abrir campo para a iniciativa privada, 
conter os gastos públicos, arrochar as empresas, os consumidores e o país, para gerar 

mais excedente de exportação. Em 1984, milhares de pessoas estiveram nas ruas 

exigindo o fim do modelo econômico e, sobretudo, a instauração de uma efetiva 

liberdade política e social, sem direito a menção pela Voz do Brasil. (PEROSA, 

1995, p. 119) 

Tancredo Neves foi o escolhido, porém, nem chegou a assumir o cargo, pois teve que 

ser internado às pressas, vindo a falecer no hospital. Desta forma, seu vice, José Sarney, 

ocupou o cargo máximo da República.        
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 Durante o governo Sarney, o processo de redemocratização política foi consolidado, o 

que garantiu o direito à população de participação na vida política do país.  Uma nova 

Assembléia Nacional Constituinte foi convocada, encarregada de elaborar uma nova 

Constituição devolvendo a democracia ao país. O projeto da Nova República previa a 

“„modernização‟ da Empresa Brasileira de Notícias e, particularmente, da Voz do Brasil numa 

perspectiva ajustada ao preceito „democracia e participação‟ definido pelo novo regime” 

(PEROSA, 1995, p 137). Durante a fase pré-eleitoral, foram criados diversos documentos 

referentes a “reformulação da estrutura da comunicação social” vigente até então. Quanto ao 

programa Voz do Brasil, algumas mudanças foram aplicadas. Uma delas foi o resgate da 

ópera O Guarani, de Carlos Gomes, “gravada num arranjo especial do maestro Amílson 

Godoy, identificado como „mais moderno e popular‟. O novo tema de abertura surgiu para 

substituir o Hino da Independência, que desde o governo Médici abria a Voz do Brasil” 

(Perosa, 1995, p. 141). Outra mudança se deu no quesito apresentação. O programa tomou 

forma de “um noticiário comum, com ritmo e redação mais ágeis e atualizados”. A narração 

se torna natural com “uma linguagem mais descontraída e direta”, abolindo o “tom marcial 

dos locutores”, herdado pelo DIP. As vinhetas do programa também receberam “os sons de 

viola, zabumba, triangulo e acordeão”, representando as nuances culturais do Brasil. Quanto a 

produção jornalística, verificou-se a inserção “do sistema de pautas”, a „assinatura‟ do 

repórter ao final das matérias e as gravações no local dos fatos .  O então presidente da EBN, 

Carlos César do Amaral Marchi, “anunciou ainda que o critério de seleção das notícias passou 

a ser jornalístico, sem qualquer tipo de censura, na tentativa de tornar um hábito a prática de 

„um jornalismo oficial com dignidade‟” (PEROSA, 1995, p. 141 a 143). 

Do mesmo modo que Lula, seriam ouvidos Leonel Brizola, Amaral Neto, Jânio 

Quadros etc., desde que gerassem notícias, assegurou o presidente da EBN. Critério 

bem diferente da prática antiga, que, segundo ele, „apenas os membros do governo 

tinham esse privilégio‟. Meses depois foi possível ouvir com exclusividade, através 

da Voz do Brasil, o vereador pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB), Luiz Tenório 

de Lima, comentando a absolvição dos membros da organização indiciados por 

ocasião de seu sétimo Congresso, em São Paulo. (PEROSA, 1995, p. 143) 

A partir de 1986, a EBN sofreu sucessivas mudanças de dirigentes da empresa, 

“resultado da luta permanente entre as facções conservadoras no âmbito do aparelho 

governamental” (PEROSA, 1995). O então diretor da EBN, Marchi, foi substituído pelo 

porta-voz do governo, Frota Neto, que não demorou a perder o cargo para Ruy Lopes. Lopes 

tratou de “reduzir o quadro de pessoal e gastos” da empresa, além de “promover a 

modernização de sua aparelhagem e organizar um serviço internacional oficial de notícias 

seguindo o modelo das agências européias”. Mesmo sem completar um ano como diretor da 
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EBN, Lopes foi substituído por Getúlio Bittencourt, “que resgatou o prefixo original da ópera 

O Guarani, de Carlos Gomes, do período getulista”. Getúlio Bittencourt esteve à frente da 

empresa no período em que Sarney utilizava estratégias para “assegurar a dilatação de seu 

mandato, e não vacilou em engajar a primeira meia hora da Voz do Brasil na campanha de 

promoção dos cinco anos acalentados por Sarney” (PEROSA, 1995). Porém, o fato de a Voz 

do Brasil transmitir uma entrevista exclusiva com o chefe do Estado Maior das Forças 

Armadas, Paulo Roberto Coutinho Camarinha, que criticou de forma contundente “a política 

econômica e os ministros econômicos de Sarney” resultaram na demissão de Getúlio 

Bittencourt além da intenção de extinguir a EBN. Assim, a EBN, empresa pública criada pela 

Lei nº6.650, de 23 de maio de 1979, por meio do decreto nº 96.212, de 22 de junho de 1988, 

foi incorporada à Empresa Brasileira de Radiodifusão (RADIOBRÁS), “que passou a 

denominar-se Empresa Brasileira de Comunicação S.A., mantendo a mesma sigla 

(RADIOBRÁS)” (PEROSA, 1995, p. 148 e 149).  Antonio Martins assume em agosto de 

1988, a diretoria da RADIOBRÁS. A nova empresa ficou responsável pela produção e 

divulgação “quase que exclusivamente de notícias sobre os atos dos poderes da República” 

(PEROSA, 1995, p. 150). A Voz do Brasil sofreu algumas alterações tais como a substituição 

das manchetes pelos “„destaques do dia‟, lidas diretamente, sem intermediações de 

„passagens‟ como tinha ocorrido anteriormente”, além das notícias do Poder Executivo terem 

prioridade no programa em relação ao “material coletado nos escritórios dos Estados” 

(PEROSA, 1995, p.151). Apesar do formato do programa ter sido alterado e o som mais 

nítido devido a transmissão via satélite Radiosat, a Voz do Brasil não perdeu “o caráter 

„oficialista‟ e entediante da abordagem governamental, distanciada, inclusive no plano da 

linguagem, dos problemas reais da maior parte dos brasileiros, a quem sempre se proclamou 

historicamente o „público-alvo‟ do programa” (PEROSA, 1995, p. 151).    

 O então Ministro da Fazenda, Dílson Funaro, para enfrentar a sempre crescente 

inflação, criou um plano econômico que determinava o congelamento de preços e salários, e 

substituía a moeda Cruzeiro pelo Cruzado.  O Plano Cruzado contou com o apoio da 

população e apresentou bons resultados por algum tempo. Quando o plano começou a indicar 

fracasso, começaram a faltar mercadorias e surgiu o ágio na compra de produtos. O governo 

entrou em descrédito e em função disso a oposição ao governo ganha força e a primeira 

eleição para Presidência desde 1964, foi disputada de forma acirrada entre os candidatos Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT) e Fernando Collor de Mello (PRN).     

 Com apoio da direita política e adesão da população mais pobre, Collor se elege 

presidente. No dia seguinte à posse, Collor anunciou uma série de medidas econômicas, o 
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Plano Brasil Novo, ou Plano Collor como ficou mais conhecido. Estas medidas foram 

elaboradas pela equipe da ministra Zélia Cardoso de Mello e determinava: 

- a troca da moeda nacional Cruzado Novo pelo Cruzeiro; 

- o bloqueio dos depósitos em contas-correntes e cadernetas de poupança que 

ultrapassassem 50.000 cruzados novos, pelo período de dezoito meses; 

- bloqueio pelo mesmo período das demais aplicações financeiras, cujo montante o 

investidor teria direito a resgatar apenas 20%; 

- o congelamento dos preços e salários; 

- o fim de incentivos fiscais e subsídios;  

As medidas assustaram a população brasileira e fez com que Collor recorresse à Rede 

Globo para legitimar o Plano, “que logo recebeu o apoio „temeroso‟ das elites econômicas e 

políticas e declarado de grande parcela da população” (PEROSA, 1995, p. 167). Além do 

Plano, Collor precisava legitimar a si mesmo como presidente e a televisão “-particularmente, 

a TV Globo, que o apoiou notoriamente na campanha presidencial – assumiu papel 

fundamental em sua projeção”. 

(...) a RADIOBRÁS e, por conseguinte, a Voz do Brasil propagou com a precisão e 

o detalhamento inerentes a um órgão de comunicação oficial, a ideologia do 

governante em exercício, agora em formato radiojornalístico mais dinâmico, mas 
ainda unilateral na sua abordagem. O pensamento divergente não seria autorizado, 

até porque a „personalização do poder‟ voltou à ordem do dia, como forma de 

suprimir o „desgoverno‟ herdado de Sarney (PEROSA, 1995, p. 170) 

  Após o resultado positivo inicial, as medidas começaram a entrar em declínio, e em 

1991, a ministra Zélia Cardoso de Mello demitiu-se, ao mesmo tempo em que vinham à tona 

escândalos que envolviam membros do governo. Após dois anos à frente da presidência, em 

1992, a administração de Collor já sofria impopularidade e uma inflação superior a 20% era 

registrada no país.  Denúncias de corrupção de pessoas ligadas ao presidente continuaram e, 

em abril de 1992, a conclusão de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) apontando 

graves irregularidades abalou o país. Entre as irregularidades, estava o repasse financeiro de 

empresários, para vencer a concorrência em obras públicas, às empresas do tesoureiro da 

campanha eleitoral de Collor, Paulo César Farias. O dinheiro arrecadado por PC Farias era 

destinado ao pagamento de despesas particulares de Collor e a contas particulares no exterior. 

Por todo país, havia manifestações populares contra os atos de corrupção. A Câmara, perante 
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a opinião pública e resultados de pesquisas, autorizou o Senado a processar Collor, e o 

julgamento apontou o presidente como culpado. Pela primeira vez, em um governo 

democrático brasileiro, o presidente teve seus direitos políticos suspensos pelo período de oito 

anos. Com o impeachment de Collor, seu vice, Itamar Franco, assumiu o cargo máximo da 

República.           

 Itamar Franco assumiu a presidência do Brasil entre os anos de 1992 a 1994, com a 

determinação de reorganização econômica e política, esta última por meio de sucessivas 

nomeações e demissões de ministros de Estado e de altos cargos. Outra CPI foi instaurada 

para investigar denúncias de desvio de verbas públicas para fins particulares de deputados 

federais e senadores. A CPI apontou a corrupção de inúmeros deputados, mas principalmente 

o nome de João Alves, deputado baiano há 31 anos no Congresso. João Alves era responsável 

pelo repasse de dinheiro público a prefeituras e entidades assistenciais, e por meio da 

Comissão de Orçamento recebia 20% de tudo o que aprovava em favor das empreiteiras. 

Enquanto a CPI do Orçamento apurava as denúncias, o senador Fernando Henrique Cardoso 

assumiu o Ministério da Fazenda.  No cargo de ministro, FHC propõe uma reforma monetária 

para controlar a inflação, criando a nova moeda Cruzeiro Real. E, em março de 1994, institui 

o indexador URV (Unidade Real de Valor), cujo valor era reajustado de forma diária, 

conforme a inflação. Em julho do mesmo ano, o Cruzeiro Real foi substituído pelo Real, que 

possuía o valor da URV. O Plano Real beneficiou a população de baixa renda, estimulando o 

consumo, devido aos preços fixos e pouco inflacionados. Com o Plano Real implantado, FHC 

renunciou do cargo de ministro para candidatar-se à sucessão presidencial pelo PSDB (Partido 

Social Democrata Brasileiro). Durante a campanha eleitoral, Lula, seu maior adversário 

político, o acusou de usar o Plano Real a seu favor.      

 Com apoio de setores empresariais, que temiam que Lula, caso eleito, exercesse uma 

política fortalecedora do Estado, intervindo na Economia, Fernando Henrique Cardoso vence 

as eleições presidenciais de 1994, tomando posse em 1º de janeiro de 1995. Com uma política 

neoliberal na direção do Estado, ou seja, acreditando que a crise econômica é resultado da 

intervenção do Estado na economia, inicia o intenso processo de privatização das empresas 

estatais Embraer, Telebrás, Vale do Rio Doce e outras. Em 1997, o Brasil sofreu o grande 

impacto econômico com a queda das bolsas de valores asiáticas. Com o intuito de enfrentar a 

crise e combater o déficit público, FHC implantou o “Pacote 51”, que apresentava 51 medidas 

que visavam cortes em todos os setores do orçamento, gerando grandes dificuldades a vários 

setores da sociedade. Fernando Henrique foi reeleito presidente, e já no inicio de seu segundo 

mandato, em 1999, o Real sofreu desvalorização devido a crises financeiras internacionais, 
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que culminaram na elevação dos juros e aumento da dívida interna do país. Após oito anos à 

frente da presidência da República, FHC encerra seu mandato e, em 1º de janeiro de 2003, 

Luiz Inácio Lula da Silva toma posse como presidente do Brasil pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT). 
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 4 COMUNICAÇÃO PÚBLICA: UMA DISCUSSÃO DE CONCEITOS 

O conhecimento do campo midiático está em constante exploração. Processos de 

elaboração, transmissão e recepção das mensagens são focos de pesquisas da comunicação. 

Outras áreas, como a sociologia e a antropologia, por exemplo, também se voltam a pesquisas 

desses processos. Mesmo com a intensa busca pelo melhor entendimento do papel 

comunicacional na sociedade, estes estudos são ainda muito recentes e caracterizam-se pela 

construção do conhecimento. Sendo assim, alguns conceitos são mutáveis e alvos de 

discussões no meio acadêmico. A própria expressão Comunicação Pública gera confronto de 

percepções entre pesquisadores. O consenso entre eles é de que o conceito encontra-se em 

construção. Para pesquisadores como Elisabeth Brandão, a expressão é aplicada com diversos 

sentidos de acordo com o autor, país ou contexto utilizado. Para a autora, a Comunicação 

Pública pode apresentar duas óticas: a primeira, de forma internacional, revela significados 

múltiplos; a segunda, refere-se à construção conceitual brasileira que prevê a construção da 

cidadania, “em amplo sentido histórico” (DUARTE, 2009, p. 29).   Duarte (2009) propõe 

ainda que, mesmo demarcado por orientações diversas, o conceito de Comunicação Pública é 

“indissociável dos agentes envolvidos no processo de comunicação” e mesmo associado ao 

Governo, “é preciso superar este estágio, propondo um novo paradigma: a Comunicação 

Pública exige a participação da sociedade e seus segmentos”.  

Comunicação Pública, então deve ser compreendida com sentido mais amplo do que 

dar informação. Deve incluir a possibilidade de o cidadão ter pleno conhecimento da 

informação que lhe diz respeito, inclusive aquela que não busca por não saber que 

existe, à possibilidade de expressar suas posições com a certeza de que será ouvido 

com interesse e a perspectiva de participar ativamente, de obter orientação, educação 

e diálogo. Na prática, isso inclui o estímulo a ser protagonista naquilo que lhe diz 

respeito, ter conhecimento de seus direitos, a orientação e o atendimento adequado, 
passando pelo direito a saber como são gastos os recursos públicos, o motivo e o 

voto parlamentar, até a possibilidade de ter participação efetiva nas decisões sobre 

aquilo que é de interesse público. (DUARTE, 2009, p. 64) 

Desta forma, a Comunicação Pública se constitui pela participação popular e 

democratização dos meios de comunicação, o que se reverte na afirmação da cidadania. 

Segundo Heloiza Matos
2
, a Comunicação Pública “envolveria o cidadão de maneira diversa, 

participativa, estabelecendo um fluxo de relações comunicativas entre o Estado e a 

sociedade”. Nesta esfera de discussão, autores desta corrente de pensamento cunham a 

expressão Comunicação Governamental para contrapor a proposta de Comunicação Pública. 

                                                             
2 Matos, Heloiza. Comunicação Pública – Democracia e cidadania: o caso do Legislativo. 1999, Disponível 

em: http://www.fafich.ufmg.br/%7Elarp/intercom99/matos.htm, acesso em 20/06/2009 
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A Governamental se dá pela prática de determinada gestão em divulgar informações das ações 

do governo com o objetivo de dar visibilidade e preservar a „boa imagem‟ dos detentores do 

poder político. Essa prática política segue a nova tendência do uso das mídias e ferramentas 

comunicacionais de acordo com as leis do marketing e da publicidade. Essa „boa imagem‟ e 

„bons feitos‟ são transmitidos por meio de propagandas e discursos que visam seduzir o 

ouvinte/eleitor. As campanhas eleitorais são grandes exemplos de campanhas publicitárias 

com direito a jingles, fotos produzidas e VTs elaborados conforme a linguagem de mercado. 

De acordo com Eugênio Bucci em seu texto Existe uma ética na comunicação 

governamental?, escrito para ao site Observatório de Imprensa e publicado no dia 17 de 

setembro de 2007, “a voz oficial dos governos é o prolongamento da voz publicitária das 

campanhas políticas – que, por sua vez, replicam as técnicas de sedução e convencimento 

próprias da publicidade comercial vulgar”.  

Com a redemocratização brasileira, os governos civis pareceram pensar a tarefa 
comunicacional principalmente como uma tarefa exclusiva da comunicação política, 

como produto da publicidade ou das estratégias de marketing, visando o 

convencimento, o impacto junto à opinião pública e a busca de resultados imediatos. 

Se analisarmos a comunicação do Executivo nesses últimos 20 anos, a comunicação 

não foi entendida como processo, muito menos como política. Conseqüentemente, o 

discurso é reciclado de acordo com as circunstâncias, de acordo com as questões 

candentes do momento: não se definiu a comunicação como processo de 

reconstrução da cidadania. (MATOS, Heloiza. Comunicação Pública – Democracia 

e cidadania: o caso do Legislativo) 

Brandão (DUARTE, 2009, p. 10) discorre ainda que, de forma histórica no Brasil, a 

comunicação governamental sempre esteve associada à publicidade, com a simples 

divulgação das ações através das propagandas veiculadas nas grandes mídias. A comunicação 

pública ainda não possui uma concordância conceitual, mas os pesquisadores procuram 

demarcar “o que a comunicação pública não é” e desta forma, “o foco da atenção da maior 

parte dos autores é ressaltar que a comunicação pública não é comunicação governamental e 

diz respeito ao Estado e não ao Governo” (DUARTE, 2009, p. 15).       

 Porém, durante o Governo Lula, o conceito de comunicação pública é diretamente 

associado ao “sentido de informação para a cidadania”. Em 2003, o então ministro da 

Comunicação, Luiz Gushiken, apresentou o plano para uma Política Nacional de 

Comunicação. Neste documento foi expressa a importância da comunicação “para que o 

Governo consiga manter no povo a esperança que Lula gerou na época da eleição, para que o 

povo não perca as esperanças com relação ao futuro e para buscar despertar as potencialidades 

latentes desse povo”. Com o intuito de atingir essa finalidade, esta Política Nacional apontou 

algumas metas a alcançar. A primeira era “contribuir para a elevação do Brasil a condição de 
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um país poderoso, justo e solidário”. A segunda foi “difundir ou criar um sentimento de 

patriotismo sadio”, que não seria feito com propaganda publicitária. “Motivar o povo para as 

ações úteis e solidárias”, fortalecendo valores foi a terceira meta. A quarta, “difundir 

comportamentos positivos e saudáveis”. Como a quinta meta, o plano propôs “difundir a 

imagem do Brasil para o exterior, mas não só no exterior, como também do Brasil para o 

Brasil”. A sexta proposta foi “mostrar o caráter do governo de equipe”. A sétima foi “mostrar 

a conduta dos nossos governantes como expressão de conduta ética exemplar e de habilitação 

moral para o exercício da coisa pública”. Por último, a oitava meta apontava “que na 

comunicação se tenha um conceito para estimular os governantes, que é de difundir 

pensamentos elevados. (...) Então, esse atributo do nosso Presidente deve ser visto sob esse 

conceito, do quanto é bom difundir pensamentos elevados para a formação espiritual de um 

povo” (DUARTE, 2009, p. 11 e 12).        

 Apesar do ministro, segue Brandão (DUARTE, 2009), não referenciar a forma de pôr 

esses conceitos em prática, foi a “primeira vez depois da era militar” que se pensou em 

comunicação governamental “com uma preocupação que pretendia ir além da propaganda e 

do marketing político e resgatou-se a noção de civismo, desgastada no tempo da ditadura 

militar”.            

 Esta correlação entre a mídia e os políticos está cada vez mais indissociável. Ainda 

mais na era dos avanços tecnológicos, especificamente na comunicação, ao qual vivemos. 

“Hoje vivemos em sociedades de fluxo contínuo, intenso, acelerado e multidirecional de 

informação política”, como afirma Gomes (2004). Weber (2000, p. 14) fala sobre a questão da 

visibilidade proporcionada pela rapidez das mídias no que acarretou na substituição dos 

projetos políticos pelo carisma pessoal, transferindo a atenção das pessoas da “política para o 

político”. Outro ponto levantado por Weber (2000, p. 14 e 50) nesse sentido, é a 

modernização dos discursos, com argumentos sedutores e persuasivos com o intuito de 

construir um consenso social, que por sua vez será transmitido de forma estratégica por meio 

das redes de comunicação midiática. 

Somente através das mídias é possível criar uma teia de reconhecimento das ações, 

sujeitos e instituições políticas e reforçar idéias, temas e movimentos a eles 
vinculados. Deste modo, governantes e políticos podem sustentar seus discursos 

sobre projetos sociais, culturais, econômicos e políticos, como sendo de caráter geral 

e universal. O governo, onde os discursos informativos são produzidos, é ratificado 

pelo lugar da sua difusão – as mídias -, condicionando o processo de apreensão de 

seu conteúdo e a sua veracidade. (WEBER, 2000, p. 50) 

Porém, há correntes de autores que associam a comunicação pública diretamente com 

a comunicação do Estado e /ou Governamental. Elizabeth Brandão (DUARTE, 2009) explica 
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que nesta concepção a comunicação pública é compreendida “como um processo 

comunicativo das instâncias da sociedade que trabalham com a informação voltada para a 

cidadania” e que o Estado possui a responsabilidade de “estabelecer um fluxo informativo e 

comunicativo com seus cidadãos”.  E discorre ainda que, a Comunicação Governamental é 

equivalente à Pública quando identificada como “instrumento de construção da agenda 

pública e direciona seu trabalho para a prestação de contas, o estímulo para o engajamento da 

população nas políticas adotadas, o reconhecimento das ações promovidas nos campos 

políticos, econômico e social”, de forma que estas ações promovam o debate público. Como o 

objetivo é de divulgar as informações ao maior número possível da população, os governos 

utilizam a “grande mídia”, representada pela televisão, rádio, web e impressos “e, segue 

Brandão, o método utilizado é a campanha publicitária”.      

 Heloiza Matos (DUARTE, 2009, p. 52) adverte ainda para o local aonde ocorrem as 

interações, ou seja, “os espaços onde se formaliza esta participação, a esfera pública”. Matos 

identifica esfera pública como ambientes “físicos e imateriais em que os agentes sociais 

podem efetivar sua participação no processo de comunicação pública”. 

Chamamos de „públicos‟ certos eventos quando eles, em contraposição às 

sociedades fechadas, são acessíveis a qualquer um – assim como falamos de locais 

públicos ou de casas públicas. (...) O Estado é o „poder público‟. Ele deve o atributo 
de ser público a sua tarefa de promover o bem público, o bem comum a todos os 

cidadãos. (HABERMAS, 1984, p. 14)   

Contudo, esses espaços são caracterizados por sua multiplicidade e diversidade de 

circulação das informações, o que acarreta na dificuldade em abarcar a todos os fluxos de 

informação. “O desafio é implementar vias materiais e imateriais de trocas de informação que 

sejam, ao mesmo tempo, acessíveis, amigáveis e universais”, sugere Matos. Outro ponto 

levantado pela autora é o reconhecimento por parte do cidadão de seu direito de expressão, de 

“reconhecer-se como agente social”. O cidadão que não faz valer esse direito e/ou não possui 

a capacidade de expor aos demais de forma adequada “dificilmente terá condições de integrar 

a rede social da comunicação pública”. Nesse sentido, Matos defende a ideia da criação de 

uma cultura tanto cívica quanto comunicacional destinada aos agentes públicos – os cidadãos 

– para que a comunicação pública seja efetiva e eficaz. “Mesmo uma pequena empresa e um 

indivíduo com baixa escolaridade podem ser participantes da esfera pública, desde que se 

sintam imbuídos de sai importância e do valor de sua participação”, conclui. Para Matos 

(DUARTE, 2009, p. 56), a Comunicação Pública é um tema subestimado no Brasil. 

Desde Vargas até FHC, tem-se reduzindo a comunicação pública aspectos 

secundários. Os governos a entendem como propaganda, publicidade institucional, 
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como marketing, como relações públicas. Não deram ao assunto a importância 

alcançada na América e na Europa. (...) Em todos os casos, fez-se pouca ou 

nenhuma comunicação pública. Em nunca houve preocupação por estabelecer 

diretrizes nacionais na área. Produzir hoje uma comunicação pública brasileira seria 

reescrever esta história. A comunicação pública considera todos os agentes sociais, 

conferindo a cada um peso específico. Jornalista, legislador, cidadão: na prática seus 

papéis e responsabilidades diferem na sociedade. Também a comunicação. O desafio 

do técnico é informar a múltiplos públicos sem perder a força e o foco. (DUARTE, 

2009, p. 56) 

Bernardo Kucinski
3
, em seu texto A Radiobrás no Governo Lula, discute que, apesar 

da Constituição definir o sistema de comunicação em três correntes: pública, privada e estatal, 

o país possui uma “comunicação dominante de má qualidade, uma comunicação pública débil 

e fragmentada, e uma comunicação estatal que ficou com vergonha de ser estatal”. Kucinski 

vai além e afirma que na acepção de Comunicação Pública da Agência Brasil, principal 

veículo jornalístico da Radiobrás, o tripé estabelecido entre o cidadão, o Estado e o Governo 

não é assim sustentado e “o que menos entra é o Estado e menos ainda o Governo”. O autor 

argumenta que a nova equipe da Agência Brasil, gerou uma discussão irrelevante entre 

“caráter público da informação e o noticiário dos atos e decisões de governo, como se o 

governo não fosse parte da esfera pública”. Kucinski discorre que governos democraticamente 

estabelecidos possuem o dever de informar sobre suas ações, constituindo-se como 

transparentes e não como autoritários: “A maioria dos Estados democráticos valoriza essa 

obrigação e possui sistemas estatais de comunicação para disponibilizar um rol de 

informações relevantes, independente de a imprensa privada dar ou não dar a informação”.

 Mesmo com tantos enfoques e por demandar tantas discussões entre acadêmicos e 

profissionais de várias áreas, a Comunicação Pública não possui um conceito único e 

absoluto. Contudo, a orientação apontada por Heloiza Matos é tida como principal significado 

e compartilhado pela maioria dos autores. Matos demarca a Comunicação Pública como 

“processo de comunicação instaurado em uma esfera pública que engloba Estado, governo e 

sociedade, um espaço de debate, negociação e tomada de decisões relativas à vida pública do 

país”. Esta linha de pensamento, por ser aceita pela maioria dos estudiosos, será a norteadora 

desta pesquisa enquanto conceito.  

 

 

 

                                                             
3 Bernardo Kucinski. A Rádiobrás no Governo Lula, 2006. Disponível em 

http://fndc.org.br/internas.php?p=noticias&cont_key=113058, acesso em 08/04/2010. 

http://fndc.org.br/internas.php?p=noticias&cont_key=113058
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5 A CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA 

A pesquisa acadêmica possibilita a reunião reflexiva de conceitos dos mais diversos 

autores. E, para que os resultados sejam satisfatórios e alcancem os objetivos, o pesquisador 

possui um leque de possibilidades de métodos e técnicas de investigação. Estes processos, 

mesmo sendo inúmeros, precisam ser de acordo com a necessidade de validação da pesquisa. 

Ao pensar como a comunicação pública está inserida no programa Voz do Brasil, durante o 

governo Lula, a técnica apropriada é a Análise de Discurso (AD), tornando esta pesquisa de 

caráter qualitativo.         

 Maingueneau (1998) define a Análise do Discurso como a disciplina que, “em vez de 

proceder a uma análise linguística do texto em si ou uma análise sociológica ou psicológica de 

seu „contexto‟, visa a articular sua enunciação sobre um certo lugar social”. Este lugar é 

regido por regras ocultas que deliberam o que pode ou não ser dito e dessa forma gerar efeito 

de sentido. Caso pronunciado em outras circunstâncias, em condições de produção diversas, 

este mesmo discurso irá adquirir outro sentido. O discurso se encontra na vida social, e assim 

sendo, o pesquisador precisa romper a estrutura linguística para chegar a ele, abarcando outros 

espaços para descortinar aquilo que está entre a língua e a fala (FERNANDES, 2005, p. 24). 

 A AD encontra-se em meio às Ciências Humanas, o que gera instabilidade conceitual 

e “divergências entre múltiplas correntes”.  Desta forma, verifica-se a Análise do Discurso 

inglesa assinalada pela Antropologia, enquanto que, na França, a mesma assumiu contornos 

da linguística “marcada pelo marxismo e pela psicanálise”. Estas duas correntes são apontadas 

também por Manhães (DUARTE, 2005, p. 306). Conforme o autor, a análise de discurso 

francesa “caracteriza-se pela ênfase no assujeitamento do emissor”, que se mune de discursos 

já instituídos como, por exemplo, o religioso, o publicitário e o corporativo. E, a corrente 

inglesa “caracteriza-se pela ênfase no papel ativo do sujeito”, ou seja, faz uso da linguagem 

com “fins específicos em situações especificas, datadas e determinadas”. Estes elementos 

podem ser identificados a partir da construção discursiva utilizada pelo sujeito na transmissão 

da mensagem aos seus interlocutores em forma de pedidos ou ordens, por exemplo. Por ser 

fundada no reconhecimento do sujeito que “constrói proposições para os interlocutores, 

mediante a compreensão das regras e dos mecanismos linguísticos que utiliza para alcançar 

seus objetivos” (DUARTE, 2005, p. 307), esta pesquisa tomou como linha norteadora a 

análise de discurso inglesa, com o intuito de atingir os objetivos propostos.  

 A análise de discurso leva em consideração o contexto discursivo e as relações nos 

discursos analisados. Tem preocupação mais interpretativa e qualitativa. De acordo com Pinto 
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(1999), “a análise de discursos não se interessa tanto pelo que o texto diz ou mostra, pois não 

é uma interpretação semântica de conteúdos, mas sim em como e por que o diz e mostra”. 

 O discurso, como afirma Orlandi (2007, p. 15), “(...) é assim palavra em movimento, 

prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem falando”. A autora 

explica ainda que o discurso não trata somente da língua ou da gramática, mas sim do uso que 

fizemos dela para nos expressarmos. Orlandi (2007) ilustra que na análise de discurso não se 

leva em consideração apenas o texto analisado para compreensão dos significados presentes 

nele e, sim, as condições de produção de um determinado discurso que compreendem os 

sujeitos, a situação e a memória. “O fato de que há um já-dito que sustenta a possibilidade 

mesma do dizer, é fundamental para se compreender o funcionamento do discurso e sua 

relação com os sujeitos e com a ideologia”, define Orlandi (2007, p. 32). Determinados 

recursos da análise do discurso são empregados para identificar as características ideológicas 

dos sujeitos. O “esquecimento” é um desses recursos explicado de duas maneiras: primeira, na 

ordem da enunciação, “(...) ao falarmos, o fazemos de uma maneira e não de outra, e, ao 

longo do nosso dizer, formam-se famílias parafrásticas que indicam que o dizer sempre podia 

ser outro”. Ou seja, expressamos a nossa realidade à medida que escolhemos certas palavras 

e/ou expressões em detrimento de outras. A segunda corresponde ao “esquecimento 

ideológico”, originário da retomada daquilo que já foi dito como se fosse próprio do sujeito 

que fala. Neste esquecimento, “temos a ilusão de ser a origem do que dizemos quando, na 

realidade, retomam os sentidos pré-existentes”, (ORLANDI, 2007, p. 35).   

 Outros recursos expostos pela autora são a paráfrase e a polissemia, que por sua 

definição, “são duas forças que trabalham continuamente o dizer, de tal modo que todo 

discurso se faz nessa tensão: entre o mesmo e o diferente”. A paráfrase se constitui como 

processo de “retorno aos mesmos espaços do dizer”, ou seja, recorre à memória,  reavendo 

algo dito antes. O discurso parafrástico, mesmo sendo reproduzido por vários locutores 

através de diversos textos, ainda assim, reafirma a regularidade enunciativa devido ao 

momento histórico inscrito por esses discursos. A polissemia se caracteriza na quebra dos 

sentidos, na “ruptura de processos de significação”, o que confere múltiplos sentidos ao texto. 

Portanto, as variações entre as constantes e as contradições existentes nas mensagens 

discursivas ajudam-nos a identificar a ideologia desses sujeitos. Nem os sujeitos, nem os 

sentidos, nem os discursos estão prontos e acabados, estão sempre se movimentando na 

tensão entre paráfrase e polissemia. E essa permanente construção condiciona a linguagem e 

institui os diferentes sentidos de um discurso. (ORLANDI 2007, p. 36 e 37).  

 Enquanto forma de transmissão de mensagem, e como vimos no primeiro capítulo, o 
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rádio possui uma linguagem direta, objetiva e concisa. Por outro lado, o discurso político em 

si diz muito nas entrelinhas.  Deste modo, a preocupação desta pesquisa foi observar de que 

maneira a comunicação pública se estabelece ou não, no programa Voz do Brasil. Como 

constatado, o programa é organizado de forma jornalística, comportando a apresentação das 

informações em forma de reportagens, notas e entrevistas. No início do programa é feita a 

escalada com os destaques noticiosos da edição. As notícias referentes às manchetes serviram 

como base de análise, com o propósito de delinear os parâmetros jornalísticos e a forma como 

estes foram desenvolvidos. As referências às comemorações pátrias completam o corpus de 

investigação. Nas notícias, referências, citações ou a ausência das mesmas sobre a 

Independência do Brasil foi analisada a forma como se tratou a data. Eufemismo, exaltação 

dos símbolos da pátria, bem como o povo brasileiro no centro das notícias, ganharam 

destaque de observação na pesquisa. Para tornar o trabalho executável, foram escolhidas sete 

edições do programa durante os dois mandatos do presidente Lula. A Voz do Brasil é 

transmitida de segunda a sexta-feira, a partir das 19h. Atualmente, o programa é dividido em 

notícias do Poder Executivo, do Judiciário, do Senado e da Câmara dos Deputados, os três 

últimos produzidos pelas equipes das agências de notícias de cada setor.    

 Nosso recorte de investigação, necessário para a viabilidade da pesquisa, encontra-se 

nos primeiros 25 minutos do programa, destinados às notícias do Poder Executivo, e de 

responsabilidade da Empresa Brasileira de Comunicação - EBC Serviços -, que sucedeu a 

Radiobrás.            

 O primeiro programa analisado data do dia 1º de setembro de 2003, marco - segundo 

seus editores - da reestruturação da Voz do Brasil na gestão Lula. Pensando na equivalência, 

foram escolhidas edições do mês de setembro que antecederam as comemorações do Dia da 

Independência do Brasil. Sendo assim, os programas em questão foram assim determinados: 

1º de setembro de 2003 (segunda-feira), 6 de setembro de 2004 (segunda-feira), 6 de setembro 

de 2005 (terça-feira), 6 de setembro de 2006 (quarta-feira), 6 de setembro de 2007 (quinta-

feira), 5 de setembro de 2008 (sexta-feira) e 4 de setembro de 2009 (sexta-feira).   

 Com estas bases preliminares, foi possível avaliar as edições selecionadas da Voz do 

Brasil e as múltiplas “vozes” que a constituem, construindo, assim, uma discussão ampla e 

inicial acerca da Comunicação Pública no rádio, com foco no programa Voz do Brasil.  
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6 A VELHA NOVA VOZ BRASILEIRA 

Em 2003, a Radiobrás levou ao ar um noticiário mais moderno e com características 

diferenciadas. A proximidade com o ouvinte e o uso de uma linguagem menos formal foram 

os elementos predominantes da nova roupagem. Como, por exemplo, a lendária frase “Em 

Brasília, dezenove horas”, característica do programa, foi substituída por “Sete horas em 

Brasília”, tomando um papel secundário, e adequando-se ao vocabulário radiofônico. As 

matérias, até então, focadas na atuação dos ministros e parlamentares, passaram a colocar o 

cidadão no centro da notícia. A linguagem simples e direta passou a explicar à população os 

efeitos das ações políticas.  

Com o tempo, alteramos o enfoque do noticiário. As notícias iam para o ar segundo 

o seu valor informativo. Se podiam render interpretações „positivas‟ ou „negativas‟ 

para uma alegada „boa imagem‟ do governo, isso ficou num plano secundário, ou 

melhor, não ficou em plano nenhum: não era problema da Radiobrás. (...) Passamos 

2003 enfrentando pequenas resistências, que arranhavam mas não quebravam o 
curso do projeto que ganhava corpo. (BUCCI, 2008, p. 33 e 34) 

As palavras do presidente da Radiobrás na época, Eugenio Bucci, foram ratificadas ao 

final da transmissão do espaço destinado ao Poder Executivo do primeiro programa após a 

reestruturação editorial:  

Os jornalistas que apresentam o programa também são novos na Voz e estão 

preparados para dar a você a informação mais precisa e mais clara sobre o seu país, 

sobre os atos do Governo do seu país e sobre as conseqüências que estes atos podem 

ter no dia a dia de cada brasileiro. Esta nova fase da Voz do Brasil vem para atender 

com mais eficiência o direito que você tem de estar bem informado. Isso mesmo, um 

direito (...) É para isso que existe a Voz do Brasil. Para que você saiba de tudo o que 

faz diferença na sua vida. Não se esqueça: na democracia todo poder emana do 

povo, quer dizer, o cidadão é a fonte de todo poder. E para escolher melhor, para 

saber o que decidir e para participar dos rumos de seu país, todo cidadão precisa 

estar bem informado (Voz do Brasil, Brasília, Radiobrás, 1º de setembro de 2003). 

A abertura da Voz do Brasil, com a introdução de um trecho da ópera “O Guarani”, 

também sofreu mudanças. A música de Carlos Gomes ganhou os ritmos de forró, samba, 

choro, bossa-nova, capoeira e moda de viola. No aspecto técnico, a Voz conta com trilhas 

sonoras e vinhetas curtas. Apesar da oficialidade, o objetivo é levar informação jornalística 

diária aos pontos mais distantes do país. Os contextualizadores têm a função de explicar aos 

ouvintes as questões mais complexas, oferecendo dados e comparações. O programa 

estrutura-se de forma jornalística, com reportagens, notas e entrevistas de políticos e da 

população sobre os assuntos abordados, configurando-se como um radiojornal.  

 Com a “missão de informar sobre as ações do governo, mas com a preocupação de 

mostrar o que isto tem a ver” com os direitos e com o cotidiano da população, a Voz do Brasil 
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iniciou mais um projeto de reformulação. As trilhas sonoras diferenciadas, o formato e a 

linguagem simples conferem fluidez e dinamismo ao programa. Além dos aspectos técnicos e 

de apresentação padronizados jornalisticamente, pôde se observar nos sete programas 

analisados, alguns temas recorrentes, entre eles a educação, a saúde e a economia.  

6.1 COM A PALAVRA, A VOZ DO BRASIL  

O primeiro programa analisado, do dia 1º de setembro de 2003, marcou a primeira 

edição após a reestruturação editorial. O propósito de levar informação de maneira objetiva e 

agradável aos ouvintes foi explicitado na abertura do programa pelos dois apresentadores, 

Luciano Seixas e Luiz Fara Monteiro. As manchetes do dia foram as seguintes: 

- Presidente da Vigilância Sanitária diz que vai tentar impedir demissão de cientistas 

da Câmara de Medicamentos. Está é principal notícia de hoje. 

- Tirar Licença Maternidade está mais fácil. 

- Quinze por cento das casas brasileiras não têm banheiro. Um novo projeto tenta 

mudar esta situação. 

- Sai o censo escolar. Cresce o número de alunos no ensino médio e cai no 

fundamental.  

 “Acertar os ponteiros”. Este trocadilho foi feito como forma de chamar a atenção dos 

ouvintes para as mudanças da Voz do Brasil, já na abertura. Fazendo referência não somente 

ao horário, mas também aos “novos propósitos do programa”. As palavras iniciais denotaram 

a auto-afirmação do programa e a sua importância na garantia da informação além de nos 

remeter também ao novo Governo, que trazia uma nova proposta de governar. Esse conjunto 

de elementos buscou construir a confiança do ouvinte/eleitor inicialmente, no programa e a 

nova equipe de profissionais, por conseguinte, no governo que atravessava o primeiro ano de 

mandato. De acordo com Orlandi (2007, p. 82), “(...) ao longo do dizer, há toda uma margem 

de não-ditos que também significam”, ou seja, estes dados apontados acima são sustentados a 

partir do subentendido que, como sugere a autora, faz parte de um contexto.  

 A primeira reportagem foi desenvolvida por dois repórteres, Andréia Araújo e 

Lourival Macedo. A primeira repórter apresentou o fato de acordo com os dados da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, e o então presidente da instituição, Cláudio Maierovitch, 

correspondeu à sonora da primeira parte da reportagem. O segundo repórter apresentou o 

ponto de vista dos especialistas da Câmara Técnica de Medicamentos (Cateme), e para ilustrar 

a perspectiva do assunto, um profissional membro da Cateme foi ouvido. E, para encerrar, um 
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dos locutores do estúdio explicou o papel desempenhado pela Câmara Técnica de 

Medicamentos.           

 A segunda reportagem correspondeu à quarta manchete do dia e apenas apresentou os 

dados fornecidos pelo censo escolar. Outro dado fornecido foi a redução nos gastos em 

pesquisas pela parceria entre o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) 

e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na coleta dos dados.  

 A mudança nas regras para licença maternidade do INSS correspondeu à terceira 

reportagem. Esta iniciou com um caso particular de uma professora gestante como exemplo 

para explicar a mudança. O então secretário executivo do Ministério da Previdência e 

Assistência Social, Álvaro Solon, constituiu-se como a autoridade para falar sobre como as 

empresas devem proceder com o novo processo. A terceira sonora foi da “patroa” – como é 

designada pelo repórter - da professora ouvida no início da reportagem.    

 A reportagem a respeito das melhorias sanitárias em residências de famílias de baixa 

renda foi ancorada em números de pessoas sem condições mínimas de limpeza e higiene. A 

matéria foi conduzida a partir da apresentação de dados e de um caso como ilustração do 

problema e, por fim a notícia da liberação de recursos pela Fundação Nacional de Saúde 

(Funasa) aos municípios com população de até 30 mil habitantes. A contextualizadora desta 

reportagem, Kátia Sartorio, fez uma convocação ao ouvinte que não possui tais condições de 

infra-estrutura para dar um “pulo” até a prefeitura e conversar com o prefeito sobre este 

projeto, já que somente ele poderia fazer o pedido a Funasa.     

 Esta edição já antecipou as comemorações da Independência, anunciando que “este 

ano a festa do sete de setembro será diferente”. A “novidade” apresentada foi a maior 

participação popular, já que, a partir de uma pesquisa realizada pela Secretaria de 

Comunicação da Presidência da República apontou que os brasileiros gostam do desfile 

militar, mas consideraram que poderiam participar mais. E, em 2003, como primeiras 

mudanças de uma série que seriam incluídas durante os quatro anos seguintes, as festividades 

da Semana da Pátria ocorreram na Esplanada dos Ministérios – “local com muito gramado e 

de fácil acesso” – e contou com a participação dos medalhistas dos Jogos Pan-americanos. 

Uma tela gigante foi pintada por crianças de escolas públicas e, após o desfile, ocorreu um 

show de artistas da capital. Os governos estaduais também organizaram festas diferentes, de 

acordo com a notícia veiculada, de forma que “o que mais importa é a participação popular”. 

O comentário da notícia ainda fez referência que o desfile de tropas é uma herança do regime 

militar e que agora a proposta é unir o orgulho das tropas militares à alegria do cidadão. 

 As mudanças propostas pelos editores se percebem na forma de condução da Voz do 
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Brasil, ou seja, a estrutura e apresentação do radiojornal. O cidadão, o povo, o brasileiro, é o 

personagem principal desta edição, o que nos remete a um chamamento de uma população 

desacreditada no poder público, e que agora recebe a convocação para participar da política.

 O segundo programa analisado foi transmitido no dia 6 de setembro de 2004. Esta 

edição teve como foco as comemorações do Dia da Independência. As manchetes foram as 

seguintes: 

- Sete de Setembro, Dia da Pátria. Amanhã, o Brasil comemora 182 anos de 

Independência em relação a Portugal. Em todo o país ocorrem celebrações e, em Brasília, uma 

grande festa é esperada. Essa é a principal notícia do dia. 

- Atletas portadores de deficiência são recebidos pelo presidente Lula.  

- Brasil celebra, pela primeira vez, Dia Mundial do Turismo e registra bom 

desempenho no setor. 

  - No semi-árido nordestino, estudantes fazem vestibular para primeira Universidade do 

Vale do São Francisco. 

A primeira manchete, tida como principal notícia do dia, já explorou as comemorações 

do Dia da Independência. A reportagem abordou as atividades programadas em Brasília e a 

participação do presidente Lula. Na sequência, os locutores fizeram alusão ao Café com o 

Presidente, outro programa radiofônico semanal produzido pela EBC, que teve como tema o 

Dia 7 de Setembro e, por conta da data, de forma extraordinária, em duas edições. A Voz do 

Brasil retransmitiu trechos do programa especial em que o presidente falou sobre a data 

comemorativa. 

Nós estamos comemorando o Dia da independência em um momento de muita 

autoestima do povo brasileiro. No momento em que a economia brasileira dá sinais 

de crescimento sustentável, superando as expectativas que foram feitas no início do 

ano e vamos comemorar o dia da independência com a certeza que não basta ter 

independência constitucional é preciso ter independência econômica, tecnológica, 

científica. E isso nós estamos provando com o crescimento das nossas exportações, 

o crescimento da geração de empregos, o crescimento da economia brasileira que 

nós estamos caminhando para uma independência política, econômica e social. 

(Presidente Lula, Voz do Brasil, Brasília, Radiobrás, 6 de setembro de 2004). 

Em outro trecho, o presidente ressaltou a Pátria e a inclusão de jovens no Projeto 

Soldado Cidadão, que institui a qualificação profissional aos militares ingressantes nas Forças 

Armadas Brasileiras. Lula relatou, ainda, a sua percepção da “força que a meninada canta o 

Hino Nacional. A impressão que eu tive é que eles estavam com a autoestima lá em cima, 

todos muito emocionados. Eu fiquei muito emocionado”. O presidente ainda fez um convite a 

toda população brasileira a participar dos festejos da data, além de falar de símbolos pátrios, 
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como a bandeira e a participação dos atletas na Olimpíada de Atenas. Teceu elogios ao 

comportamento do maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima, que conquistou o terceiro lugar, 

em função de um torcedor irlandês que o atrapalhara enquanto liderava a prova: “Acho que, 

na Olimpíada, a marca do Brasil ficou muito forte. Inclusive pelo comportamento do nosso 

maratonista, o Vanderlei, que provou que brasileiro, definitivamente, não desiste nunca”. 

 A Voz do Brasil noticiou, ainda, o encontro dos atletas paraolímpicos com o 

presidente Lula, antes do embarque da delegação para a Grécia. A reportagem relatou a 

recepção no Palácio do Planalto e o apoio do presidente para com esses atletas.  

 Outras notícias ainda fizeram a conexão entre a Olimpíada e projetos do Governo. 

Novamente, a Voz do Brasil trouxe trechos do programa Café com o Presidente, onde Lula 

fez referência às bandeiras mostradas durante os Jogos Olímpicos, que foram confeccionadas 

por detentos participantes do projeto do Ministério dos Esportes, Pintando a Liberdade. 

 A terceira manchete do programa registrou a celebração do Dia Mundial do Turismo. 

No Brasil, foi organizada a Semana do Turismo, e os organizadores escolheram o presidente 

Lula como “principal Personalidade do Turismo em 2004”, em função da criação do 

Ministério do Turismo. A reportagem trouxe dados do progresso da área em função da criação 

da pasta e o “otimismo dos empresários do setor com as expectativas dos bons resultados”.

 A Voz do Brasil referiu-se novamente ao Café com Presidente, retransmitindo trechos 

em que Lula falou dos bons resultados da economia e o crescimento dos demais setores da 

sociedade. Ao final, Lula, mais uma vez, referiu-se ao Dia 7 de Setembro e pediu para que o 

Hino da Independência fosse executado:  

Eu quero agradecer ao povo brasileiro, o carinho que vocês têm comigo, que vocês 

têm com o governo, mesmo quando não estão satisfeitos. Quero dizer que estarei 

amanhã comemorando o dia 7 de setembro, com muito orgulho, porque eu acho que 

é a maior festa cívica deste país. E queria pedir aos homens da técnica para 

colocarem o Hino da Independência. Eu não vou cantar porque eu estou muito 

afônico, senão eu ia cantar o Hino da Independência. (Presidente Lula, Voz do 

Brasil, Brasília, Radiobrás, 6 de setembro de 2004). 

A quarta manchete teve, como pauta, a educação. A “oportunidade”, o 

“desenvolvimento” da região do Vale do rio São Francisco compõem a notícia da primeira 

Universidade do Vale São Francisco, criada pelo Ministério da Educação, “para estimular o 

desenvolvimento do local”. O então gestor geral da instituição, José Weber Macedo, explicou 

que a universidade “cobre uma deficiência grave da região que é a fuga de cérebros desta 

região para as outras áreas brasileiras”.       

 A Voz do Brasil, edição de 6 de setembro de 2004, foi um programa em clima 

patriótico e ressaltou o “bom momento” do país na economia, na educação, no esporte. E, por 
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mais que o Brasil não tivesse se saído muito bem na Olimpíada, “mesmo assim já se saiu 

vitorioso”. As mensagens de alegria e confiança em um país em desenvolvimento foram 

sempre mostradas nas notícias, com muitas sonoras do presidente Lula, afirmando e 

defendendo a política exercida. Em um de seus pronunciamentos, Lula agradeceu ao povo 

brasileiro que acredita em seu país.         

 O terceiro programa apreciado, do dia 6 de setembro de 2005, já se mostrou bem 

diferente do programa de um ano atrás. Trilhas sonoras mais sutis e locução linear, sem a 

integração dos locutores por meio da “conversa”, também foram observadas. As manchetes 

desta edição nem se quer mencionaram a data comemorativa do Dia da Independência, 

conforme a seguir: 

- As investigações do governo sobre corrupção em estatais já afastaram 47 servidores 

e diretores de empresas públicas. Essa é a principal notícia de hoje. 

- Incra e Exército trabalham juntos para regularizar as terras públicas no estado do 

Pará. 

- Prefeituras têm até o dia 18 deste mês para apresentar a frequência escolar dos alunos 

que participam do Bolsa Família.  

Enquanto a edição analisada de 2004 ressaltava o ufanismo e o patriotismo, através 

das comemorações da Independência do Brasil já nas manchetes, o programa de 6 de 

setembro da Voz do Brasil de 2005 revelou a corrupção, mas ao mesmo tempo a preocupação 

do governo em levar à população os problemas, ou seja, ser “transparente”, e relatar também a 

busca pela solução e as medidas cabíveis ao governo para banir a corrupção da máquina 

pública. Em um dos trechos da reportagem, foi ressaltado que o relatório feito pela 

Controladoria Geral da União (CGU) já tinha sido entregue ao presidente Lula e destacou 

ainda que o ministro da Controladoria, Waldir Pires, definiu a divulgação desse relatório 

como uma “resposta à sociedade das apurações das denúncias”.    

 A segunda notícia, correspondente às manchetes do dia, seguiu o ritmo de organização 

política. A notícia de regularização de terras públicas, no caso específico no estado do Pará, 

revelou de forma intrínseca que o governo, como um todo e não apenas a figura do presidente, 

está prosseguindo no processo, parado há mais de 15 anos, de definição da posse das terras no 

Pará.            

 A próxima reportagem registrou o número de beneficiados pelo programa do governo 

Bolsa Família e o papel das prefeituras em legitimar o projeto. Em uma das sonoras, o 
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secretário executivo do Ministério da Educação, Jairo Jorge, relatou sobre as inovações do 

projeto e a importância dessas informações cedidas pelas prefeituras como uma forma de 

fiscalização, o que “torna o Bolsa Família mais confiável”.     

 O tema educação também foi predominante e os projetos do governo voltados à 

educação acabaram mencionados de forma polida. As reportagens passearam pelos assuntos: 

integração entre as escolas pública e particular, o desenvolvimento da educação em aldeias 

indígenas, o acesso à tecnologia nas escolas, por meio do projeto TV Escola, e por fim, a 

educação superior, com notícias sobre o programa governamental Fies.   

 Em meio a outras notícias, foi feito o registro do encontro do presidente Lula com o 

presidente da Nigéria, Olusegun Obasanjo, Lula defendeu, por meio da sonora, a reforma das 

Nações Unidas e a ampliação da representatividade no Conselho de Segurança da ONU de 

países em desenvolvimento como o Brasil e a Nigéria. Ao final da reportagem, registrou-se 

que o “presidente da Nigéria assistiria como convidado de honra do presidente brasileiro aos 

festejos do Dia da Independência”. Ao contrário da Voz do Brasil de um ano atrás, que trazia 

muitas sonoras e notícias voltadas à Independência, este foi o único registro desta edição. 

 Foi um programa mais pontual e com caráter de organização política. A preocupação 

se deteve a fornecer informação, demonstrando as ações políticas diante dos problemas. Ao 

contrário dos primeiros programas, as comemorações pátrias ficaram em forma de registro, 

sem a mesma importância dada nos anos anteriores.      

 Em 2006, a Voz do Brasil contou com uma apresentadora, Anelise Borges. A edição 

avaliada, assim como em 2005, não fez referência nas manchetes à data comemorativa do Dia 

da Independência. A edição do dia 6 de setembro de 2006 teve como principais notícias: 

 - Metade dos remédios no Brasil é usada ou receitada de forma errada. Essa é a 

principal notícia de hoje.  

 - Maioria das prostitutas brasileiras no exterior é vítima do tráfico de seres humanos 

 - Empresários têm nove dias para refinanciar dívidas com o governo federal 

Esta edição demonstrou interatividade entre os apresentadores. As reportagens 

referentes a Projetos do Governo apresentaram sonoras da população, sem a ênfase em 

personagens políticos.          

 No caso da primeira manchete, o exemplo de automedicação de uma dona de casa 

serviu como ilustração inicial da matéria. O então diretor da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), Franklin Rubinstein, foi a autoridade ouvida como fonte oficial, além do 

presidente da Associação Médica Brasileira, José Luiz do Amaral. Esta primeira reportagem 
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revelou certa fluidez jornalística, observada na prática jornalística moderna.  

 A segunda manchete abordou o tráfico de seres humanos, trazendo dados de relatórios 

realizados pelas Nações Unidas, além de informações sobre as operações de prisão aos 

aliciadores de mulheres no estado de Goiás, pela Polícia Federal. A representante do Fundo de 

População das Nações Unidas no Brasil, Tânia Patriota, foi a fonte ouvida.   

 A terceira manchete foi introduzida com as desvantagens dos empresários que 

possuem dívidas com a Receita Federal e com o INSS. A sequência da notícia explicou o 

programa do Poder Executivo Refis, programa de refinanciamento de dívidas com a União. 

Para esta matéria, a única sonora apresentada foi do consultor do Sebrae, André Espíndola, 

que falou das vantagens do Refis. Termos utilizados, como “descontão” e “limpar a barra com 

o governo”, conotaram a coloquialidade na apresentação dos locutores.   

 A educação, mais uma vez, se caracterizou como tema recorrente. Como constatado 

anteriormente, verificou-se a fluidez jornalística na estrutura e apresentação das matérias. 

Bem diferente das edições anteriores, a data da Independência não foi nem se quer 

mencionada. Os personagens políticos ficaram em plano secundário, dando lugar aos 

programas do governo federal, que são apresentados a partir de seus resultados.   

 O quinto programa analisado foi do dia 06 de setembro de 2007 e teve como 

manchetes:  

- O Ministério da Educação quer fiscalizar instituições de ensino de Direito para evitar 

que profissionais mal preparados cheguem ao mercado de trabalho. 

- Mudanças nas regras de declaração do imposto de renda devem trazer uma economia 

de um bilhão de reais. 

- Você vai conhecer, hoje, iniciativas em vários locais do país que incentivam a 

leitura. 

 A primeira notícia trouxe dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP) sobre o crescimento do número de faculdades de Direito no país. A 

narrativa retratou a preocupação do governo em fiscalizar as novas instituições para garantir a 

qualidade profissional dos novos advogados. Com este fim, o Ministério da Educação (MEC) 

e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) fizeram, pela primeira vez, um cruzamento das 

avaliações do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e do exame da OAB 

para avaliar o rendimento dos alunos. A união dos dois órgãos visou, além da supervisão dos 

cursos, as estratégias para melhorar a qualidade dos cursos de Direito.   

 A segunda notícia, correspondente à terceira manchete desta edição, foi a respeito do 
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baixo índice de leitura dos brasileiros, fornecendo dados da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) comparativos a outros países. A reportagem 

ilustrou que a “expectativa do governo federal é garantir que todos os municípios brasileiros 

tenham uma biblioteca pública”, porém, a notícia retratou a iniciativa de um açougueiro de 

disponibilizar livros em paradas de ônibus, de forma gratuita, na cidade de Brasília. Também 

foram citadas iniciativas populares das cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro.  

 A terceira manchete do dia foi transmitida pelos dois apresentadores em forma de 

nota. A notícia sobre a restituição do imposto de renda teve denotação explicativa e informou 

acerca das mudanças nas regras de declaração de imposto de renda, determinadas pela Receita 

Federal.           

 Esta edição não fez referência às comemorações da Independência. A interação entre 

os apresentadores foi polida e, como constatada nas edições anteriores, as notícias foram 

transmitidas de forma fluida, com sonoras de populares e representantes do governo, 

específicos de cada caso apresentado.        

 O sexto programa apreciado datou do dia 5 de setembro de 2008. Como ocorreram em 

outros anos, as notícias referentes às comemorações pátrias não fizeram parte desta edição. As 

manchetes foram as seguintes: 

- Oitocentos milhões de reais serão liberados nos próximos quatro anos para que municípios 

de todo país implantem o programa Saúde na Escola. 

- Oficinas em todo país ensinam a fiscalizar como está sendo aplicado o dinheiro 

arrecadado com impostos. 

- Prêmio Josué de Castro vai reconhecer iniciativas inovadoras de combate à fome.  

 A primeira notícia descreveu o programa do Governo Saúde na Escola, que oferece 

atendimento médico aos alunos do ensino fundamental. Trechos dos pronunciamentos do 

presidente Lula e do então ministro da Saúde, José Gomes Temporão, foram reproduzidos 

durante a reportagem, que afirmaram que o programa proporcionaria um aprendizado mais 

eficaz. Outra fonte ouvida foi o diretor de uma escola de Recife, capital de Pernambuco, onde 

o programa já era executado.         

 A segunda manchete foi desenvolvida com o foco na oficina desenvolvida pela 

Controladoria Geral da União (CGU): Controle Social: o que você faz para deter a 

corrupção?, atividade integrante do Programa do governo Olho Vivo no Dinheiro Público, 

criado em 2004. Segundo relatos da reportagem, o objetivo da oficina foi estimular o interesse 
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da população no controle na aplicação dos recursos públicos. A enquete foi o recurso utilizado 

no início da matéria para ilustrar a opinião da população a respeito da informação acerca da 

fiscalização do destino dos impostos. Além de ouvir participantes da oficina, o então gerente 

de fomento ao fortalecimento de gestão e controle da CGU, Fábio Félix, foi a fonte oficial 

ouvida.           

 A terceira reportagem falou sobre o lançamento do prêmio “Josué de Castro” que 

premia iniciativas inovadoras na área de segurança alimentar. Instituído pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome, a premiação tem por objetivo aperfeiçoar os 

mecanismos de combate a fome, valorizar o trabalho de estados, municípios e organizações 

não governamentais. A premiação - não financeira - busca ainda reconhecimento da boa 

gestão e o intercambio entre os ganhadores que passam a conhecer as experiências exitosas de 

outras cidades. Interação entre os locutores, aspectos diversos com a “voz” de pessoas 

beneficiadas por programas sociais do governo além, do então secretário Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional, Onaur Ruano, e trilha sonora específica configuram uma 

reportagem completa e abrangente do tema abordado: combate a fome.   

 O sétimo e último programa analisado correspondeu ao dia 4 de setembro de 2009 e 

teve como principais notícias: 

- MEC proíbe vestibular em 83 cursos de graduação mal avaliados. E estudantes 

podem denunciar cursos superiores sem qualidade. 

- Aposentadoria em meia hora também vai chegar às aldeias indígenas. 

A primeira manchete foi desenvolvida pelos apresentadores, Humberto Valadares e 

Kátia Sartório. A reportagem descreveu a suspensão da realização de vestibulares, o ato de 

indeferir o pedido de abertura de novos cursos e o corte de vagas no ensino superior em várias 

cidades brasileiras pelo Ministério da Educação (MEC). Estes cortes foram feitos devido ao 

resultado insatisfatório no índice geral desses cursos. A secretária de Educação Superior do 

MEC, Maria Paula Bucci, foi a fonte ouvida sobre a situação dos estudantes matriculados nos 

cursos que tiveram os vestibulares suspensos. A secretária explicou ainda que, o MEC 

estruturou no novo marco regulatório, a função de supervisão da educação superior, baseado 

em um conjunto de regras e procedimentos que orientam as instituições em relação ao que 

elas devem fazer para perseguir a qualidade. E os alunos que se sentirem prejudicados podem 

denunciar as irregularidades ao setor de supervisão do MEC para que a investigação seja feita. 

A secretária concluiu os esclarecimentos sobre o tema, afirmando que “este movimento pela 

qualidade superior precisa ser abraçado por toda a sociedade”. Esta última declaração 
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constitui-se como um indicador na análise, pois a participação do povo é demarcada como 

instrumento integrante no discurso.         

 Na sequência, a reportagem, referente à segunda manchete desta edição, relatou que 

técnicos da Previdência Social ministraram treinamentos que possibilitam a inclusão de 

indígenas no Cadastro Nacional de Informações Sociais, diretamente pela Fundação Nacional 

do Índio (FUNAI). Essa capacitação permitiria o reconhecimento automático de direitos e a 

concessão de benefícios para a população indígena reconhecida como segurado especial. As 

fontes, o administrador da FUNAI de São Gabriel da Cachoeira (AM), Benedito Machado, e a 

coordenadora nacional de promoção social da FUNAI, Irânia Marques, falaram sobre a 

importância da agilidade deste processo.       

 Como ocorreu nas últimas edições analisadas, a data comemorativa ao Dia da 

Independência não foi referenciada.        

 O fio condutor ideológico das amostras analisadas é recorrente. A construção de 

imagens positivas do governo procura despertar a confiança da população para suas decisões. 

Participação se constitui como palavra-chave destas edições: o povo é sempre aclamado e 

convocado para fazer parte do governo e das mudanças propostas. A figura do metalúrgico 

que chegou a presidência se constitui como mais um fator de confiabilidade, pois garante ao 

presidente o status quo do trabalhador oriundo do povo e como tal conhece as necessidades e 

mazelas da população mais humilde. Segundo Garcia (1985), neste caso, não há a necessidade 

de persuadir, pois apenas a exposição objetiva das idéias deverá ser suficiente na garantia da 

adesão das propostas pelos receptores. E as fórmulas utilizadas tais como: “benefícios para o 

povo”, “progresso do país”, “desenvolvimento nacional”, “para o bem de todos”, “para todos 

os brasileiros”, sugerem o apoio popular nas medidas governamentais. Estes elementos 

garantem as três instâncias discursivas apresentadas por Manhães (DUARTE, 2005): a 

conversacional, a indexical e acional. A significação estabelecida ao longo das edições 

apreciadas faz com que a situação e o contexto social sejam referências nos significados na 

consciência coletiva. Os indicadores discursivos nos possibilitaram a identificação da 

construção do discurso pelo sujeito através da apropriação lingüística, que por sua vez 

delimitaram os indicadores de pessoa, tempo e lugar. Por fim, a ação é definida a partir da 

apropriação da fala para ordenar, explicar e/ou pedir. Estas instâncias se interligam e formam 

o contexto da ação simbólica e social.        As 

reportagens estruturadas e diversificadas nos moldes jornalísticos garantiram o caráter 

informativo. Mas, mesmo buscando a objetividade e a imparcialidade, nenhum discurso 

consegue ser totalmente isento, nem mesmo o jornalístico. Assim ocorre nas empresas 
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privadas de comunicação que determinam seus padrões e linhas editorias específicas, além da 

própria forma do profissional agir ideologicamente ao escolher as palavras em detrimento de 

outras. Portanto, por mais que a Comunicação Pública seja a meta da EBC nesta nova fase da 

Voz do Brasil, ainda assim é possível verificar vestígios de uma linha ideológica: a garantia 

da credibilidade e confiança no governo Lula.  
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5 CONCLUSÕES 

A história do programa A Voz do Brasil está diretamente relacionada tanto à história 

da política brasileira como do seu próprio veículo de transmissão, o rádio. Há 75 anos no ar, o 

programa transcendeu governos e, por muito tempo, atendeu a interesses particulares dos 

gestores vigentes. Porém, avalio que esta história ganhou um novo capítulo a partir de 2003. 

O programa, até então obsoleto tecnologicamente, recebeu novos contornos, não apenas 

técnicos, mas também editoriais.         

 Norteados pela orientação apontada por Heloiza Matos – vista como principal 

significado e compartilhada pela maioria dos autores –, demarcamos a Comunicação Pública 

como “processo de comunicação instaurada em uma esfera pública que engloba Estado, 

governo e sociedade, um espaço de debate, negociação e tomada de decisões relativas à vida 

pública do país”.           

 Na nova concepção do programa, a Comunicação Pública se faz de forma jornalística. 

A divulgação das ações e dos projetos discutidos é apresentada em forma de reportagens, 

priorizando a explicação de maneira prática e reservando espaço de palavra a especialistas, ao 

povo e a políticos, quando estes são diretamente envolvidos com os fatos. A nova linha 

editorial concentrou o jornalismo nos vértices do Governo, do Estado e da Cidadania. 

 Ao analisar os programas, a partir das manchetes de cada edição apreciada, 

verificamos que os projetos governamentais e ações do governo são o foco do noticiário. Esta 

constatação é apontada como autoritarismo e/ou domínio da informação por parte de alguns 

críticos e contrários a Voz do Brasil. Porém, na nossa avaliação, esse é o objetivo supremo do 

programa: servir como um canal de prestação de contas do governo ao apresentar o 

andamento de projetos e de seus resultados práticos, o que muitas vezes não se configura 

como notícia em veículos privados de comunicação. A diferença está em como estas 

informações são tratadas e repassadas aos ouvintes, o que foram bem desenvolvidos no novo 

plano editorial.           

 Pela trajetória histórica do programa, conferimos a personificação política, com este 

ou aquele político em destaque e associado aos resultados, além de notícias engessadas 

oriundas dos ministérios e gabinetes parlamentares. A proposta, a partir de 2003, foi reverter 

este quadro, garantir os preceitos jornalísticos e aproximar-se da população, até mesmo para 

restabelecer a credibilidade arranhada pelos anos de ditadura.     

 Outro ponto de análise foi a data comemorativa à Pátria. O tratamento dado ao 7 de 

setembro, dia da Independência do Brasil, foi bem variável e até mesmo dissonante entre as 
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edições avaliadas. O nacionalismo e a exaltação da Pátria apresentados nos primeiros 

programas, reduziu sua importância e desapareceu nas últimas edições. As notícias referentes 

ao dia destinado a comemorar a Independência brasileira em relação a Portugal, contaram 

com a “voz” do chefe do Executivo nacional. Trechos de pronunciamentos do presidente Lula 

foram reproduzidos, e este o fez de forma enfática e enérgica.     

 Esse discurso patriota é reafirmado pela história particular do metalúrgico de origem 

humilde que chegou ao cargo político federativo máximo. O nordestino que, ainda criança, foi 

com a família para São Paulo em busca de melhores condições de vida, tornou-se metalúrgico 

e ganhou destaque e apoio dos demais colegas em meio a movimentos sindicais. Sua luta e 

organização em prol dos direitos da classe trabalhadora foi sua bandeira na fundação do 

Partido dos Trabalhadores (PT). Esta premissa é fortalecida em seus discursos, carregados de 

esperança em um país melhor para todos, de benfeitorias aos mais pobres e de um ufanismo 

empolgante. Lula, por meio de seu carisma e o grande apelo popular, fez de seus discursos 

verdadeiros chamamentos ao povo para o exercício de governar o país em conjunto. Isso ficou 

bem claro nas edições analisadas de 2003 e 2004, através das comemorações da 

Independência. Em 2005, a data foi apenas mencionada em forma de registro e, em outros 

anos, nem mesmo aludida. Outro fato observado foi o “amadurecimento” do programa no 

sentido jornalístico, com pautas e abordagens diversificadas. A fluidez bem característica do 

programa o tornou equivalente à nova geração radiojornalística - tanto na questão técnica 

quanto a de profissionais - que abusa dos recursos sonoros e da própria tecnologia na 

transmissão de informações.        Durante o governo 

de Gaspar Dutra (1946 - 1951), cogitou-se pela primeira vez a extinção do programa. Como 

isso não ocorreu, a Voz do Brasil teve continuidade com o passar dos governos e ainda faz 

parte da realidade midiática do país e, por determinação do Código Brasileiro de 

Telecomunicações, a sua veiculação é obrigatória. Porém, outra polêmica surgiu: a 

flexibilização do horário de transmissão. O debate em torno da mudança de horário atende a 

desejável liberdade dos radiodifusores em determinar a hora de transmissão da Voz do Brasil 

dentro da grade de programação. A desobrigação do horário de veiculação foi alcançada por 

algumas rádios comerciais, amparadas por liminares judiciais. Porém, a partir do dia 14 de 

maio de 2010, essas liminares foram cassadas e a Voz do Brasil retornou ao seu horário 

convencional das 19 horas. E essa história ganhou mais um capítulo: no dia 23 de novembro 

do ano corrente, a Comissão de Educação e Cultura do Senado aprovou um projeto que 

flexibiliza o horário de transmissão do programa pelas emissoras de rádio. Pela proposta, as 

emissoras comerciais e comunitárias poderão transmitir o programa entre 19h e 22h. O 
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projeto ainda terá de ser votado pelo plenário do Senado e voltará a ser analisado pela Câmara 

dos Deputados antes de ser enviado à sanção presidencial.    Para 

Eugenio Bucci (2008), a imposição legal de retransmissão é uma “(...) anomalia jurídica e um 

absurdo político” (p. 168). O autor argumenta ainda que a flexibilização atenderia a 

democracia, qualificando o informativo e se livraria dos resquícios de autoritarismo.  

           No contexto 

desta pesquisa e baseando-se na reflexão da investigação realizada, a Voz do Brasil se 

constitui como um radiojornal eficaz no que se propõe a fazer. As mudanças realizadas a 

partir de 2003 foram significativas e necessárias. As edições analisadas retratam a evolução, 

ano após ano, colocando cada vez mais o cidadão no centro da notícia e firmando o 

compromisso de corresponder aos princípios de comunicação pública. A Voz do Brasil 

acompanhou os avanços comunicacionais tanto técnicos quanto jornalísticos, já que este 

último também sofre readequações a partir das pesquisas midiáticas.    

 Por outro lado, também precisamos reconhecer que, mesmo o programa reestruturado 

e com preceitos jornalísticos, ainda serve como canal de propaganda do governo em si.  A 

premissa que nenhum discurso é neutro, acaba estendida ao discurso jornalístico, sendo este 

também determinado ideologicamente. Deste modo, nenhum dizer é inocente ou isento, 

tampouco o discurso pode ser compreendido como transmissão de informação (ORLANDI, 

1996), mas constitui-se como efeito de sentido entre interlocutores, influenciados por relações 

sociais. E a amostragem selecionada por esta pesquisa confirma esta intencionalidade nos 

discursos instituídos no programa a Voz do Brasil.      

 Orlandi (2007, p. 62) sugere ainda que, a análise do discurso não possui como objetivo 

“(...) a exaustividade que chamamos de horizontal, ou seja, em extensão nem a completude, 

ou exaustividade em relação ao objeto empírico”. A autora ainda explica que este processo é 

inesgotável devido a nenhum discurso ser fechado em si e o recorte e foco serem múltiplos. 

Logo, nossa análise não é e nem pretende ser definitiva, mas sim é uma pequena reflexão 

acerca dos novos moldes da Voz do Brasil.      

 Acreditamos que este trabalho contribui para a reflexão do papel midiático da Voz do 

Brasil, além de corroborar a sua importância no cenário político no decorrer da história 

brasileira. O rádio, como instrumento social de grande penetrabilidade e adaptação 

tecnológica, ganha um holofote especial ao servir como importante ponte de mediação 

comunicacional. E, como fio condutor destas abordagens, está a Comunicação Pública, que 

toma forma conceitual e já serve como orientadora para pesquisas como esta.   

 No entanto, as reflexões apresentadas não se encerram em si e nem mesmo são 
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absolutas. Os dados levantados servem como base para outro viés de investigação ou até 

mesmo para o fortalecimento das raízes de análise que venham a contribuir com os estudos da 

comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BARROS Filho, Clóvis de (org.). Comunicação na Pólis: ensaios sobre mídia e política. 

Petrópolis: Vozes, 2002. 

 

BARBOSA Filho, André. Gêneros Radiofônicos: os programas em áudio. São Paulo: 

Paulinas, 2003. 

 

BUCCI, Eugênio. Em Brasília, 19 horas: a guerra entre a chapa-branca e o direito à 

informação no primeiro governo Lula. Rio de Janeiro: Record, 2008. 

 

CHANTLER, Paul; HARRIS, Sim.  Radiojornalismo. Trad. Laurindo Lalo Leal Filho. São 

Paulo: Summus, 1998. 

 

CHAUÍ, Marilena de Souza. O que é ideologia. São Paulo: Brasiliense, 1980. 

 

DEUTSCH, Karl W. Os nervos do governo: análise de modelos de comunicação e do 

controle político. Rio de Janeiro: Bloch, 1971 

 

DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio (Org.). Métodos e Técnicas de Pesquisa em 

Comunicação. São Paulo: Atlas, 2005. 

 

_______, Jorge (Org.). Comunicação Pública: Estado, governo, mercado, sociedade e 

interesse público. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

FERRARETTO, Luiz Artur. Rádio: o veículo, a história e a técnica. Porto Alegre: Sagra 

Luzzatto, 2001. 

 

GARCIA, Nelson Jahr. O que é propaganda ideológica. São Paulo: Primeiros Passos, 1985.  

 

GOMES, Wilson. Transformação Política na Era da Comunicação de massa. São Paulo: 

Paulus, 2004. 

 

HAUSSEN, Doris Fagundes. Rádio e Política: tempos de Vargas e Perón. Porto Alegre: 

EDIPUCRS, 2001. 

 

MAINGUENEAU, Dominique. Termos-chave da análise do discurso. Trad. Márcio 

Venício Barbosa; Maria Emília Amarante Torres Lima. – Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998. 

 

MARCONDES FILHO, Ciro. O que todo cidadão precisa saber sobre ideologia. São 

Paulo: Global, 1985. 

 

MATOS, Heloiza. Comunicação Pública – Democracia e cidadania: o caso do Legislativo. 

1999, Disponível em: http://www.fafich.ufmg.br/%7Elarp/intercom99/matos.htm, acesso em 

20/06/2009. 

 

ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise do Discurso: princípios e procedimentos. 7ª Edição, 

Campinas: Pontes, 2007. 

 



 53 

_______, Eni Puccinelli. A linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso. 

Campinas: Pontes, 1996. 

 

ORTRIWANO, Gisela Swetlana. A informação no rádio: os grupos de poder e a 

determinação dos conteúdos. São Paulo, SP: Summus, 1985 

 

PEROSA, Lílian Maria F. de Lima. A hora do clique. Análise do Programa de Rádio “Voz 

do Brasil” da Velha à Nova República. São Paulo: Annablume, 1998. 

 

PINTO, Milton José. Comunicação e discurso: introdução à análise de discursos. São Paulo: 

Hacker, 1999. 

 

RUBIM, Antônio Albino Canelas. Comunicação e política. São Paulo: Hacker, 2000. 

  

SANZ, Luiz Alberto Barreto Leite. Dramaturgia da informação radiofônica. Rio de 

Janeiro: Gama Filho, 1999. 

 

WEBER, Maria Helena. Comunicação e espetáculos da política. Porto Alegre: 

Universidade/UFRGS, 2000. 

 


