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Resumo  

 

O rádio desempenhou papel estratégico durante a 2ª Guerra Mundial e a Guerra 

Fria, sendo utilizado como instrumento de propaganda política dos dois lados 

envolvidos nos conflitos. As ondas curtas, com transmissões em diversos idiomas, 

ultrapassavam as barreiras físicas e buscavam aliados atrás das linhas inimigas, 

arregimentando corações e mentes na chamada guerra psicológica. 

 

Palavras-chave: rádio, ondas curtas, 2ª Guerra Mundial, Guerra Fria, guerra 
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Abstract 
 
The radio played a strategic role during the 2nd World War and in the Cold War. It 

has always been used as an instrument of political propaganda for both sides 

involved in conflicts. Short-wave broadcasts, using several idioms, exceeded 

physical barriers and reached its allies behind enemy lines. That had provided 

significant contribution to psychological warfare. 



 

Resumen 
 

La radio ha desarrolado um rol estratégico durante la Segunda Guerra y la Guerra 

Fria, como una herramienta de propaganda politica de los dos lados envolcros em 

conflitos. Las ondas cortas, com transmisiones em muchos idiomas, transponian 

obstáculos por detrás de las líneas inimigas, agregando corazones y mentes em la 

llamada guerra sicologica..       

 

Em fins dos anos 30, o rádio revela-se um excelente aliado, uma força a mais no 

conflito mundial. A transmissão a distancia, através das ondas curtas, deixa de ser 

assunto de amadores e passa a integrar protocolos internacionais que legislam 

sobre divisões e distribuições de faixas de ondas. Começa a ocorrer uma espécie 

de congestionamento radiofônico1. Com a guerra, a produção de programas em 

língua estrangeira torna-se uma prática internacional comum. Esta era uma forma 

de realizar propaganda política.  Este trabalho pretende mostrar a importância das 

ondas curtas na guerra psicológica que se estabeleceu nos últimos 80 anos. 

 

Os acordos internacionais de distribuição de frequências haviam destinado ao 

Brasil faixas de ondas curtas que permaneciam ociosas em meados de 1942. 

Esse desinteresse causava certo desconforto, porque os acordos previam a 

suspensão da concessão se o país não fizesse uso dos canais. Diante da 

ameaça, ao apagar das luzes de 1942, no dia 31 de dezembro, a Rádio Nacional 

iniciou suas transmissões em ondas curtas, com 50 kilowatts de potência, 

tornando-se na época a emissora mais potente da América Latina. Segundo Lia 

Calabre, os recursos para compra dos transmissores vieram da própria empresa 

oficial, sem necessidade de aportes extras do governo federal.  

 

                                                 
1 Ver: Lopes, Saint-Clair. Radiodifusão hoje. Rio, Temário, 1970. 



 

O aproveitamento da faixa pela Nacional serviu a diferentes 

propósitos. Um dos objetivos desta nova emissora é a 

transmissão internacional. Ela vai passar a transmitir os 

programas do governo para a América e a Europa. Forma-se 

uma emissora dentro de outra. Os programas voltados para o 

exterior seguiam o estilo da BBC de Londres: locutores 

estrangeiros apresentavam programas de música mesclados 

com propaganda oficial, noticiando desde boletins de 

produção econômica a roteiros turísticos e informações sobre 

hábitos culturais. (CALABRE, 1996, p. 95) 

 

Em 1954, a Rádio Nacional transmitia diariamente em ondas curtas o noticioso 

Llamando América. Apresentado em espanhol pelo locutor José Vicente Payá, o 

programa tinha formato semelhante ao Repórter Esso; quatro minutos de duração 

e notas curtas e objetivas, baseadas em fontes oficiais. 2 O noticiário fazia parte 

da estratégia do governo brasileiro de se afirmar politicamente perante os países 

vizinhos. Ao final de cada edição, Payá despedia-se assim dos ouvintes:  

 

“Y aquí clausuramos el mensaje radial de Brasíl a los 

pueblos de América en misión de bienvenida. Fue puesto en 

el aire por la Radio Nacional de Rio de Janeiro, en ondas 

cortas. Con 50 kilowatts en antena y la colaboración del 

Agencia Nacional, muchas gracias del redactor y locutor de 

ustedes, José Vicente Payá. Por la unidad y la fraternidad de 

los pueblos de América, por el progreso y la cultura de 

Brasíl.”  

 
                                                 
2 Não foi possível determinar o período em que o programa  Llamando América permaneceu no ar. 
O acervo sonoro do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro possui apenas um noticioso, de dezembro 
de 1954. 



 

Nos últimos 100 anos, a guerra convencional adquiriu novos contornos. Além das 

trincheiras, armamentos e táticas de combate, os conflitos intensificaram uma 

dimensão que extrapola os campos de batalha. Os estrategistas militares se 

conscientizaram de que, para derrotar o inimigo e perpetuar a ocupação, é preciso 

conquistar corações e mentes.  

 

Os meios de comunicação audiovisuais desempenham papel crucial na chamada 

guerra psicológica, que no Exército costuma ficar a cargo do setor que cuida da 

informação. Lasswell explica a origem do termo guerra psicológica, mais tarde 

substituído por propaganda. 

 

A voga da expressão guerra psicológica se explica pelo peso 

que passaram a ter, em parte, os especialistas de Psicologia 

na Alemanha, Estados Unidos e nos outros países 

ocidentais. Os psicólogos procuravam um lugar ao sol, isto é, 

estavam ávidos por demonstrar que suas ferramentas 

podiam ser utilizadas para a defesa nacional em tempo de 

paz. Bem cedo, na guerra, um grupo de americanos traduziu. 

Para o inglês, alguns textos importantes da literatura alemã a 

fim de abrirem os olhos dos militares sobre a utilidade da 

psicologia não somente para testar as aptidões, ou a 

propaganda, mas ainda para encarar cada fase de conduta 

da guerra em condições modernas. 3  

  

Na Alemanha dos anos 30, após o fracasso prussiano da Primeira Guerra Mundial 

e da experiência socialista da República de Weimar, os fundadores do 3º Reich 

                                                 
3 LASSWELL, H. D. Political and Psychological Warfare, in Propaganda in War and Crisis, Lerner 
(org), New York, Steart Publisher, 1950,  



 

logo compreenderam a importância deste instrumento de formação de 

mentalidades.  

 

Nesta concepção não havia espaço para tolerância política e religiosa, alternância 

partidária ou concentração do capital financeiro nas mãos de grupos não 

identificados com o nazismo. Para estes homens de vistosos uniformes negros, 

liberdade de imprensa só na cabeça de mentes fracas, que não compreendiam a 

grandeza daquele momento histórico, marco zero do império dos mil anos. Os 

novos tempos incitavam conquistas; a belle-époque era coisa do início do século.  

 

É especialmente necessário ter-se a imprensa debaixo da 

mira, porque a sua influência sobre os homens é 

especialmente forte e penetrante (...) O Estado não deve 

perturbar-se pelo brilho da chamada liberdade de imprensa e 

deixar-se conduzir à falta do seu dever, ficando a nação com 

os prejuízos (...) Ele deve, com decisão implacável, 

assegurar-se desse meio de esclarecimento e colocá-lo a 

seu serviço e no da nação. (HITLER)4 

 

A apologia da política do bem-estar, acima de todas as classes, simbolizada pela 

mão forte do governante, ora visto como o condutor das massas, ora como pai da 

pátria, finca raízes longe do solo europeu e ganha simpatizantes além-mar. As 

colônias alemãs na América do Sul começam a sentir-se parte deste espírito de 

vitória e estreitam seus vínculos afetivos com a terra mãe. É fácil entender a 

preocupação das nações aliadas com a América do Sul. O 3º Reich estimulava o 

entendimento de que a soberania nacional deveria estender-se aos cidadãos e 

seus bens, inclusive no exterior. As transmissões em ondas curtas na língua 

                                                 
4 HITLER, Adolf. Mein Kampf, Munique, 1932, vol. I, pág 246, apud Fernando Jorge, Cale a boca, 
jornalista, Petrópolis, Vozes, 2ª edição, 1987 



 

alemã atingem em cheio as colônias no Brasil, com 600 mil alemães e 

descendentes, na Argentina, com 150 mil, e no sul do Chile.5 

 

O discurso de grandeza e prosperidade não empolgou apenas os membros dos 

clubes teutônicos. No Brasil, um dos líderes da Revolução de 30, Juracy 

Magalhães – egresso da Coluna Prestes – rasga a fantasia de liberal e defende 

abertamente um governo forte, num artigo publicado em 1933, quatro anos antes 

do Estado Novo. 

 

Não tenho o fetichismo da liberdade. O liberalismo excessivo 

da revolução francesa já passou da época. Na mentalidade 

moderna, vai sendo substituída a velha noção dos direitos 

pelos deveres dos cidadãos. A democracia liberal é o regime 

da irresponsabilidade que só interessa aos exploradores das 

massas. Estas estão cansadas de ouvir falar em liberdade. 

Já não acreditam mais nisso; querem governos que cuidem 

do seu bem estar, que desenvolvam as nossas fontes de 

produção e atendam às suas necessidades de vida, 

realizando uma situação de estabilidade econômica, dentro 

de um ambiente de tranqüilidade política e social.6 

 

Não foram somente os nazistas, nem seus simpatizantes que perceberam o valor 

do rádio na guerra psicológica. A União Soviética ostenta o pioneirismo na 

utilização política das ondas hertzianas (MATTELART, 1994). Em 1922, o país 

possuía a emissora de maior potência mundial e, em 1929, inaugurava 

                                                 
5 O sul do Chile, dominado pelos índios Mapuche, só foi conquistado efetivamente no século XIX 
por colonos de origem alemã, que emigraram em busca de novas terras. 
6 O Jornal, de Salvador, edição de 18/11/1933, apud Agamenon Magalhães, artigo assinado sob o 
pseudônimo de Zé da Bahia, em 1944, com o título de “O democrata Juracy”. Arquivo de 
Agamenon Magalhães, fonte CPDOC  
 



 

transmissões regulares em ondas curtas. Inicialmente em francês e alemão; no 

ano seguinte, em inglês. Seguiam à risca os ensinamentos de Lenin que classifica 

o rádio como “jornal sem papel e sem fronteiras”.  

 

Na década de 30, a União Soviética produzia programas emitidos em mais de 10 

idiomas e dezenas de dialetos. Mas a Alemanha já havia superado a URSS em 

potência dos transmissores. De acordo com Armand Mattelart, a força do rádio 

soviético consistia na organização de uma rede em escala mundial. Em 1921, por 

ocasião do 3º Congresso da Internacional Socialista, publicou-se o documento 

programático Teses sobre Organização e Estrutura dos Partidos Comunistas. 

 

Além de homologar a concepção do partido como vanguarda 

do proletariado, regida pelo princípio do ‘centralismo 

democrático’, divulgava para uso dos partidos irmãos as 

experiências que tinham sido feitas, pela organização 

soviética na clandestinidade ou legalidade, no campo da 

imprensa e do trabalho de agitação e propaganda. 

 

Vejamos o campo de batalha da guerra psicológica na década de 30. De um lado 

a Alemanha nazista, com o orgulho ferido pelas retaliações impostas por França e 

Inglaterra após a 1ª Primeira Guerra Mundial, exportava pujança acima das 

classes e a doutrina da supremacia racial ariana. Seus parceiros, Japão e Itália, 

sonhavam em ampliar a influência política e econômica respectivamente na Ásia e 

no norte da África. Do outro lado a União Soviética, já sob a era stalinista, 

exortava os simpatizantes a aderirem à nova sociedade que acenava com 

igualdade e prometia o poder ao proletariado, num mundo utópico que propugnava 

pelo fim das fronteiras nacionais. A Inglaterra, detentora do maior império colonial, 

e a França, igualmente colonialista, sentiam-se ameaçadas em seus domínios. 



 

Curiosamente, os ingleses tinham entre seus governantes e na família real gente 

que não disfarçava a admiração pelo nacional-socialismo.  

 

A Guerra Civil Espanhola servira como laboratório experimental da batalha 

hertziana. Falangistas transmitiam em árabe para evitar que milícias marroquinas 

atravessassem o Mediterrâneo e se aliassem aos republicanos da Catalunha. Em 

contrapartida, de Valência emissões em árabe e francês tentavam aumentar o 

contingente das Brigadas Internacionais. Em 1938 a BBC inaugura um serviço em 

alemão e logo começa a transmitir também em espanhol e português para a 

América Latina. Em 1942, os Estados Unidos lançam a Voz da América. Os 

programas transmitem a visão oficial de Washington acerca dos grandes temas 

internacionais. 

 

O domínio do microfone tornou-se uma exigência para os governantes, uma forma 

de se aproximar da população. Foi pensando assim que o rei George VI, pai da 

rainha Elizabeth II, se dispôs a receber aulas de um fonoaudiólogo que adotava 

métodos nada ortodoxos, como retrata o longa-metragem O discurso do rei (The 

king”s Speech, 2010), dirigido por Tom Hooper. Homem gago e extremamente 

tímido, coroado inesperadamente após a abdicação do irmão mais velho, o 

príncipe Albert, ou George VI, sabia que precisava aprender a se comunicar com 

seus súditos, e a melhor alternativa era a BBC. Através das ondas do rádio, o 

monarca ajudava a manter o animo da população elevado, apesar  dos tempos 

difíceis da guerra.  

 

Era natural também que os EUA se interessassem por este combate de 

ideologias, mesmo porque a RCA já havia comprado a patente de Marconi e as 

condições tecnológicas para a exploração política do rádio eram bastante 

favoráveis, com a expansão de rede de emissoras por todo o continente 

americano. Em 1942 a rede CBS of the Americas (Cadena de las Américas) 



 

possuía 76 emissoras afiliadas e, dois anos depois, em maio de 1944, reunia 102 

estações de onda média em 20 países do continente americano. O canal de ondas 

curtas da CBS transmitia diariamente de 17h às 23h em português, e de 17h30min 

às 2h da madrugada em espanhol, nas frequências de 19 metros, 25 metros e 31 

metros.7   

 

O diretor de programação de ondas curtas da CBS para a América Latina, 

Edmund Chester, havia morado em países latino-americanos e orgulhava-se de 

conhecer as preferências radiofônicas dos ouvintes. Documento da CBS, datado 

de 16 de maio de 1944, afirmava que autoridades dos Estados Unidos e da 

América Latina, como presidentes, vice-presidentes, ministros e embaixadores, 

assim como oficiais de alta patente do Exército e da Marinha, haviam sido 

consultados sobre a programação numa pesquisa realizada durante 12 meses. 

Artistas latino-americanos eram entrevistados freqüentemente nos estúdios da 

CBS em Nova York para os programas em ondas curtas.   

 

Muitos programas produzidos pelo OCIAA em Nova York eram veiculados por 

emissoras brasileiras, como Rádio Cruzeiro do Sul e Tupi (Rio e São Paulo) 

Mayrink Veiga (RJ), Educadora (RJ), Record (SP), Cultura (SP), Cosmos (SP), 

Inconfidência (BH), Farroupilha (PA), e Rádio Clube de Pernambuco. Entre estes 

programas estavam Calling Brasil, comentários escritos por Júlio Barata e 

Raymundo Magalhães, de segunda a sexta-feira, de 21h às 21h15min, e 

Magazine no Ar, uma revista de variedades com grande orquestra, entrevistas 

com artistas de cinema, notícias e assuntos femininos, transmitido aos sábados e 

domingos, de 14h às 15h.  

 

                                                 
7 A escolha do horário noturno leva em conta dois fatores: há maior número de pessoas em casa, 
após o trabalho, e evita-se a interferência dos raios solares nas transmissões a longa distância. 
Ver anexo sobre o raio de alcance de Cadena de las Américas. 



 

No Chile, a RCA funda durante a Segunda Guerra a Rádio Corporación, com 50 

kw e três canais de ondas curtas. O radialista Sérgio Campos, professor do curso 

de Jornalismo da Universidade do Chile, afirma que a Corporación atuou como 

porta-voz dos aliados para combater o apoio ao nazismo. 

 

Hoje em dia ninguém reconhece que existia uma corrente 

muito forte de apoio ao nazismo na Argentina e no Chile, 

mas esta era a realidade. Os Estados Unidos conheciam a 

situação e criaram a rádio como instrumento de propaganda. 

A empresa começou a funcionar com uma combinação de 

capital chileno e estrangeiro. Terminada a guerra, produz-se 

outra polarização entre Leste e Oeste, entre capitalismo e 

comunismo. A Rádio Corporación passa a defender os 

valores democráticos da sociedade ocidental e cristã, frente 

ao fantasma do comunismo. Tudo isso num terreno 

nebuloso, em que não se distinguia propaganda e 

informação. Criam-se outras instâncias sob o teta do sistema 

estadunidense e surgem novos programas informativos, 

todos gerenciados pela agência McCann-Erickson. 8 

 

Durante a Guerra Fria, a política norte-americana volta-se para a busca de 

parceiros nacionais nos meios de comunicação. A RCA vende então a Rádio 

Corporación aos donos do jornal El Mercurio. A exemplo da maioria dos países da 

América do Sul, o Chile entra na década de 60 em meio a uma polarização 

política. No plano interno, o conflito principal era entre o grande capital e os 

setores organizados do operariado, trabalhadores rurais que reivindicam a jornada 

de 8 horas diárias e grupos indígenas. Em fins dos anos 60, pouco antes da 

                                                 
8 Entrevista com o radialista e professor universitário Sérgio Campos, realizada em Santiago a 7 de 
julho de 2001. 



 

eleição do presidente socialista Salvador Allende, da Unidade Popular, os 

proprietários do El Mercurio vendem a Rádio Corporación ao Partido Socialista. 

 

A batalha radiofônica assume cores novas e intensas. De um lado a Rádio 

Agricultura, da Sociedade Nacional de Agricultura; a Minería e a Cooperativa, 

identificadas com a democracia-cristã; do outro lado a Rádio Corporación, do 

Partido Socialista; a Rádio Magallanes, do Partido Comunista; a Rádio Nacional, 

do MIR (Movimnto de Esquerda Revolucionária); e a Rádio Recabarre, da CUT 

(Central Unitária de Trabalhadores). Este quadro de disputa intensa por corações 

e mentes dos ouvintes implode com a queda de Allende e a tomada do poder pelo 

general Augusto Pinochet, com o apoio dos Estados Unidos.  

 

Os líderes da Unidade Popular e dirigentes do Partido Comunista chileno que 

conseguem escapar buscam asilo em embaixadas. Outros que estão no exterior 

não podem voltar. Um deles é o senador comunista Volodia Teitelboim, que fala 

diariamente pelas ondas curtas da Rádio Moscou no programa Escucha Chile, 

entre 1973 e 1988. 

 

Havia muito material para divulgar. Nos primeiros dias (após 

o golpe militar), eu era o único chileno que falava na Rádio 

Moscou, junto com os locutores, a soviética Kátia Olievskaia 

e um ítalo-argentino chamado Cechini. (...) Um companheiro 

cuidadoso se deu ao trabalho de arquivar cópias de cada 

intervenção. Algumas são a base desta antologia. Reproduz 

a crônica de cada noite e contém uma reflexão sugerida 

pelos fatos. Têm a marca da emoção que ainda não se 

esfriou. Não é tão fácil falar para um auditório tão distante e 

invisível. Na verdade, o programa era ouvido em todas as 

partes do Chile, nas Américas Central e do Sul, México, 



 

Estados Unidos e Canadá. Também era captado na Austrália 

e na Nova Zelândia, onde nos sintonizavam os milhares de 

chilenos que começavam a viver seu exílio em terras tão 

remotas. De dentro e fora do país muitos colaboradores 

espontâneos nos escreviam e telefonavam, para dar 

informações sobre o que se passava. A ditadura se 

empenhou a fundo para interceptar as transmissões. Pediu 

ajuda a amigos poderosos do continente, mas todas as 

tentativas de interferência fracassaram. Escucha Chile 

continuou sendo ouvido com nitidez em todo o território. Em 

resposta, Pinochet decidiu falar para os russos e ordenou à 

Rádio Nacional que assumisse a tarefa. Mobilizaram vultosos 

recursos para transmitir um programa no idioma de Tolstoi. 

(...) Gastaram uma dinheirama que se esvaiu não sabemos 

em que mãos. Obviamente quem pagou foram os 

contribuintes chilenos. Ao final o ditador decidiu que russo 

era a língua do diabo e não valia a pena pagar preço tão alto 

para um povo condenado às neves eternas. (TEITELBOIM, 

2001, p. 19-20)  

 

Mas poucos estrangeiros tinham livre acesso aos microfones da Rádio Moscou, 

mesmo aqueles que se apresentavam como marxistas. A emissora mantinha uma 

programação centralizada, com textos redigidos e traduzidos por jornalistas 

soviéticos mantidos pelo governo. Em entrevista a um grupo de professores e 

estudantes de Jornalismo da UFF e da UFRJ, o jornalista português Carlos Fino, 

que atuou como locutor da Rádio Moscou nas transmissões para Portugal, nos 

anos 70, deu o seguinte depoimento:  

 



 

As notícias eram todas elaboradas de maneira centralizada; 

vinham da redação central já concebidas pelos russos e 

traduzidas por russos para a nossa língua. Os portugueses 

ou trabalhavam como estilistas, depois dos tradutores 

russos, ou como locutores. Estavam à margem do centro 

decisório. Não havia espaço para comentários nossos. A 

única exceção que se passou comigo foi que eles me 

deixavam escrever comentários para a África, onde 

aparentemente eles consideravam que havia menos risco de 

que, se eu dissesse alguma coisa que não estivesse dentro 

da linha pretendida por Moscou, lhes causaria menos 

problemas.9 

 

Duas considerações não podem escapar ao relato de Carlos Fino. A primeira é o 

fato de a emissora oficial soviética produzir programas com conteúdos distintos 

para Portugal e as colônias lusas na África. A segunda observação traz embutida 

uma pergunta: por que não se podiam escrever comentários para a metrópole e 

sim para os africanos? É difícil encontrar uma resposta que não resvale para o 

preconceito. 

 
Na companhia da CIA 
 

A Guerra Fria está repleta de episódios em que os meios de comunicação foram 

utilizados como armas de persuasão. Tanto no plano internacional, através da 

guerra de emissões a longa distância, com transmissores com grande potência em 

ondas curtas10 que caracterizam o mundo bipolarizado da época, quanto no 

                                                 
9 Entrevista com o jornalista Carlos Fino, em novembro de 2003, no Rio de Janeiro 
10 No auge da Guerra Fria, a Tchecoslováquia tinha um transmissor de 2 mil kw de potência, 
suficiente para fazer com que a emissão desse a volta ao mundo.  



 

aspecto micro, com o uso de emissoras clandestinas em momentos de crise. Um 

dos exemplos marcantes foi o da Rádio Liberación, na Guatemala, em 1954.  

 

Ao entrar em conflito com os interesses de grandes corporações norte-

americanas, como a United Fruit, subsidiária da General Food, a International 

Railways of Central America; e Empresa Elétrica, ligada à American Foreign 

Powers, o governo socialista de Jacobo Arbenz transforma-se em alvo da guerra 

psicológica através das emissões clandestinas em ondas curtas de uma emissora 

que se autoproclama porta-voz do Movimento Libertador Guatemalteco.11 

 

Em apenas seis semanas, operando a partir da fronteira com Honduras e com 

pessoal treinado na Flórida, a rádio consegue divulgar uma série de boatos e 

contra-informações que supervalorizam o poder dos grupos rebeldes, 

comandados pelo coronel Castillo Armas, gerando um clima de insegurança na 

população civil.  

 

O dia escolhido para a estreia da Rádio Liberación foi 1º de maio, quando a 

emissora oficial ficava fora do ar por causa do feriado do Dia do Trabalho. Para 

atrair a atenção, os diários de grande circulação publicam anúncio de meia página 

informando que a emissora apresentará um programa especial com a cantora 

Maria Felix e com o ator Cantinflas.12 Na hora marcada, os locutores Mario López 

Villa Torres e José Torón Barrios iniciam uma série de pregações antigovernistas. 

María Félix e Cantinflas de fato aparecem. Em disco. 

 

                                                 
11 O governo anterior ,de Juan José Arévalo, expulsara o embaixador dos EUA, Richard Patterson, 
acusado de se envolver em assuntos internos da Guatemala. 
12 O anúncio de lançamento de uma emissora clandestina indica a disposição política dos donos de 
jornais na Guatemala em relação ao governo Arbenz. O fato mostra que a rádio faz parte de uma 
rede mais complexa, que envolve setores nacionais do empresariado que aliam a grupos 
estrangeiros. 
  



 

O governo de Jacobo Arbenz acertara a compra de armamentos, no valor de 10 

milhões de dólares, com a Tchecoslováquia, para equipar o Exército. A 

negociação, a princípio sigilosa, ganha destaque na imprensa internacional e os 

norte-americanos acusam a Guatemala de planejar montar uma base de foguetes 

para atingir os poços de petróleo do Texas. Aproveitando-se da controvérsia, a 

Rádio Liberación divulga que Arbenz iria afastar os comandantes militares, criar 

uma guarda proletária e ceder as armas a estas milícias, e não ao Exército. 

 

No melhor estilo da Guerra Fria, a emissora noticia diariamente a fuga de pilotos 

soviéticos rumo ao Ocidente. Até que um aviador guatemalteco deserta e pousa 

em território rebelde, onde faz um discurso antigovernista, transmitido pela rádio. 

Temendo novas deserções, o governo proíbe o tráfego aéreo militar e promove 

um blecaute noturno, para dificultar o lançamento de suprimentos pelos 

bombardeiros cedidos pelos EUA aos rebeldes. A Liberación pede à população 

que acenda fogueiras para ajudar os pilotos.  

 

A polícia secreta do governo contra-ataca, anunciando por alto-falantes instalados 

em automóveis que os cidadãos apanhados acendendo fogueiras serão 

sumariamente fuzilados. A população acata a advertência, mas a Rádio continua a 

anunciar nos dias seguintes que a capital arde em fogueiras noturnas, e que 

apenas as unidades militares e as casas de simpatizantes de Arbenz permanecem 

às escuras. E faz uma ameaça que instaura o pânico entre a população civil: os 

locais escuros serão atacados pelos caças-bombardeiro. Na noite seguinte, a 

cidade fica toda iluminada, inclusive alguns quartéis.  

 

O governo reage mandando milícias para as montanhas a fim de localizar o 

transmissor. Os rebeldes se antecipam e simulam uma operação de destruição da 

estação. Um porta-voz do governo guatemalteco cai na armadilha e confirma o 

ataque à estação, mas dias depois as emissões ressurgem, como se os rebeldes 



 

tivessem obtido outro transmissor. A trapaça reforça a credibilidade da emissora, 

que passa a servir como fonte de informação aos correspondentes da imprensa 

estrangeira. Do ponto de vista da apuração, era cômodo. Bastava sintonizar a 

emissora clandestina e mandar os telegramas para as agências internacionais 

sem ter que sair do hotel.  

 

A última cilada da Liberación foi o anúncio de que duas colunas rebeldes, 

comandadas pelo coronel Castillo Armas, se aproximavam da capital – na verdade 

estavam perto da fronteira com Honduras – e pediam à população para liberar as 

estradas à passagem dos comboios militares. A notícia desencadeia um êxodo em 

massa.  

 

As ações rebeldes, apoiadas pela CIA, e as contrainformações divulgadas pela 

rádio clandestina levam à renúncia do presidente Jacobo Arbenz, a 27 de junho de 

1954, e à tomada do poder dias depois pelo coronel Castillo Armas, praticamente 

sem reação militar, e faz um pronunciamento pela Liberación.  

 

Missão cumprida, a emissora sai do ar com a seguinte emissão: “Guatemaltecos, 

simpatizantes que nos haveis escutado. Esta é a última transmissão da Rádio 

Liberación, a emissora clandestina. Nos retiramos do ar hoje, e desta vez 

definitivamente. Mas o fazemos mantendo em segredo a localização de nossa 

estação, que permanecerá como símbolo de luta nas entranhas da pátria 

emudecida ante o bem-estar da Guatemala, mas sempre pronta a fazer ouvir sua 

voz quando o povo assim o pedir.” 

 

O episódio foi tema do documentário radiofônico “Los días rojos”, produzido em 

1982 pelo radialista guatemalteco Marco Antonio Puga Castellan. De acordo com 

o documentário, David Philips, assessor norte-americano da Rádio Liberación, 



 

revelou anos mais tarde que as transmissões sempre foram feitas a partir do 

território hondurenho.13 

 

Na década de 80, experiência semelhante, só que de vetor invertido, ocorre em 

países vizinhos, como a Rádio Sandino, da Frente Sandinista de Libertação 

Nacional, e a Rádio Impacto, do grupo dos Contra, ambos na Nicarágua, e a 

Rádio Venceremos, da Frente Farabundo Marti, em El Salvador. Na década de 90, 

temos a experiência da Frente Zapatista, no sul do México, que utiliza largamente 

os meios de comunicação contra instrumento de adesão e difusão de bandeiras. 

Os zapatistas chegam a montar um site na Internet, atualizados regularmente por 

meio de laptops.  

 

No século XXI, o rádio continua a ter papel estratégico no cenário de conflitos 

nacionais e internacionais. Na Guerra do Afeganistão, os norte-americanos 

recorreram à velha tática de distribuir aparelhos portáveis de rádio às populações 

das etnias uzbeque e tajique, ambas na região norte do país e hostis aos talibãs. 

Os aparelhos eram lançados por helicópteros, junto com mantimentos, 

armamentos e folhetos de propaganda. Traziam um filtro que limitava o acesso a 

apenas uma faixa de frequência, com transmissões nos idiomas uzbeque ou 

tajique. A iniciativa do serviço de inteligência norte-americano imitava a 

experiência das rádios Sutatenza, na Colômbia, e Rural, no estado brasileiro do 

Rio Grande do Norte, ambas na década de 1950 e vinculadas à Igreja católica. Os 

aparelhos de rádio, doados ou vendidos a baixo custo, continham o filtro para que 

os ouvintes sintonizassem apenas a emissora católica.  

 

Na Guerra do Iraque, um dos primeiros prédios públicos a serem destruídos foi o 

da torre da principal estação de rádio. A seguir aviões norte-americanos e 

                                                 
13 “Los días rojos” recebeu menção honrosa no Prêmio Moinhos de Ouro, da Rádio Nederland. 
Disco gravado em Hilversum, Holanda. 



 

britânicos da Royal Air Force iniciaram transmissões em árabe em ondas curtas, 

ondas médias e de frequência modulada, incitando a população a abandonar 

Saddam Hussein. Entremeando música árabe e pregações, as transmissões 

chegaram a ter cinco horas diárias.  

 

Nos dois casos, Afeganistão e Iraque,  o que se pretendia era a conversão dos 

ouvintes, seja no campo religioso, seja no campo militar.  

  



 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Calabre, L. (2002). A era do rádio. (58 p.) Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor.  

Calabre, L. (1996). Na sintonia do tempo: uma leitura do cotidiano através da 

produção ficcional radiofônica (1940-46), dissertação em História 

apresentada na Universidade Federal Fluminense. 

Lasswell, H. D. (1950). Political and Psychological Warfare, in Propaganda in War 

and Crisis. Lerner (org). New York: Steart Publisher.  

Mattelart, A. (1994). Comunicação–Mundo: história das idéias e das estratégias, 

(320 p.) Petrópolis: Vozes.  

Moura, G. (1984). Tio Sam chega ao Brasil – a penetração cultural americana. São 

Paulo, Brasiliense. 

Tota, A. P. (2000). O imperialismo sedutor – a americanização do Brasil na época 

da Segunda Guerra. São Paulo: Companhia das Letras.  

Documentário radiofônico “Los dias rojos”, Prêmio Moinhos de Ouro, de Radio 

Nederland, Hilversom, Holanda 

Depoimento do radialista chileno Sérgio Campos, professor da Universidade 

Nacional do Chile, gravado em Santiago em 2001 

Depoimento do jornalista português Carlos Fino, da RTPI (Rádio e Televisão 

Portuguesa Internacional), gravado no Rio de Janeiro em 2003 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2603200311.htm - Outra frequência - 

Rádio vira arma na guerra do Iraque, Laura Mattos (reportagem local), 

26/3/2003. 


