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Movimentos iniciais do rádio ‘escolar’ no Brasil

 

Resumo 

 

O artigo busca identificar alguns momentos que podem estabelecer parâmetros de 

temporalidade sobre a introdução da percepção de rádio 

importância que assume o rádio ‘escolar’ com a implementação do Programa Mais 

Educação, lançado em 2007 pelo Ministério da Educação (MEC), e que estabelece as 

bases para uma política pública de educação integral 

médio, apoiada, entre outras ações, no funcionamento de rádios escolares

 

Palavras chaves: rádio educativo, rádio escolar, história da radiodifusão.

 

1) O Programa Mais Educação

 

O Programa Mais Educação

17 e 19, de 24 de abril de 2007, é um dos componentes do Plano de Ações Articuladas 

(PAR), elaborado por municípios e estados para o recebimento de transferências 

voluntárias e assistência técnic

início em 2008, em 54 municípios brasileiros que incluíam todas as capitais dos estados, 

cidades de regiões metropolitanas com mais de 200 mil habitantes e ter escolas 

municipais ou estaduais com Índice de

abaixo de 2,9. O Programa tem por objetivo fomentar a educação integral

apoio a atividades socioeducativas

2009, p. 13 e 14). 
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O artigo busca identificar alguns momentos que podem estabelecer parâmetros de 

temporalidade sobre a introdução da percepção de rádio ‘escolar’ no Brasil.

importância que assume o rádio ‘escolar’ com a implementação do Programa Mais 

Educação, lançado em 2007 pelo Ministério da Educação (MEC), e que estabelece as 

bases para uma política pública de educação integral no âmbito do ensino fundamental e 

, apoiada, entre outras ações, no funcionamento de rádios escolares

rádio educativo, rádio escolar, história da radiodifusão.

O Programa Mais Educação e o rádio ‘escolar’ 

O Programa Mais Educação, instituído pelas Portarias Normativas Interministeriais nº 

17 e 19, de 24 de abril de 2007, é um dos componentes do Plano de Ações Articuladas 

(PAR), elaborado por municípios e estados para o recebimento de transferências 

voluntárias e assistência técnica do Ministério da Educação (MEC). O Programa teve 

início em 2008, em 54 municípios brasileiros que incluíam todas as capitais dos estados, 

cidades de regiões metropolitanas com mais de 200 mil habitantes e ter escolas 

municipais ou estaduais com Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 

O Programa tem por objetivo fomentar a educação integral

apoio a atividades socioeducativas no contraturno escolar. (Programa Mais Educação, 
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O artigo busca identificar alguns momentos que podem estabelecer parâmetros de 

no Brasil. Parte da 

importância que assume o rádio ‘escolar’ com a implementação do Programa Mais 

Educação, lançado em 2007 pelo Ministério da Educação (MEC), e que estabelece as 

no âmbito do ensino fundamental e 

, apoiada, entre outras ações, no funcionamento de rádios escolares. 

rádio educativo, rádio escolar, história da radiodifusão. 

, instituído pelas Portarias Normativas Interministeriais nº 

17 e 19, de 24 de abril de 2007, é um dos componentes do Plano de Ações Articuladas 

(PAR), elaborado por municípios e estados para o recebimento de transferências 

O Programa teve 

início em 2008, em 54 municípios brasileiros que incluíam todas as capitais dos estados, 

cidades de regiões metropolitanas com mais de 200 mil habitantes e ter escolas 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 

O Programa tem por objetivo fomentar a educação integral por meio do 

Programa Mais Educação, 

I Encontro dos Grupos de Pesquisas em 
iências da Comunicação. 

Jornalista, doutor em Educação. Professor do Curso de Jornalismo, Instituto de Cultura e Arte, da 
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Quais seriam essas atividades socioeducativas

educação, artes, cultura, esporte, lazer, mobilizando

socioculturais, para a melhoria do desempenho educacional, ao cultivo de relações entre 

professores, alunos e suas comunidades, à garantia de proteção social da assistência 

social e à formação para a cidadania, incluindo perspectivas temáticas dos direitos 

humanos, consciência ambiental, novas tecnologias, comunicação social, saúde e 

consciência corporal, seguran

compartilhamento comunitário e dinâmicas de redes. 

 

A partir dessas temáticas, as atividades do Mais Educação seriam suportadas ao que o 

Programa define como ‘macrocampo’ de atuação, e que são:

pedagógico (de caráter obrigatório para a escola optante);

cultura digital, cultura e artes

esporte e lazer, investigação no campo das ciências da natureza

prevenção e promoção da saúde. 

macrocampo ‘comunicação e uso das mídias’ são jornal escolar, fotografia, vídeo, 

história em quadrinhos e rádio escolar.

 

Dados do MEC3 informam que 9.995 escolas aderiram ao programa Mais Educação até 

2010. A partir de cálculos realizados pelo autor desse trabalho, 

optaram pelo macrocampo Comunicação e Uso das Mídias. Nesse universo, 2.218 

escolas fizeram opção pela 

escolas integradas ao Mais Educação até 2010 e que trabalham com o macrocampo 

Comunicação e Uso das Mídias, 246 optaram pela rádio escolar. O Ceará só perde para 

o Rio de Janeiro na opção por rádi

que se levar em consideração que o número de escolas do Rio de Janeiro integradas ao 

Mais Educação até 2010 no macrocampo Comunicação e Uso das Mídias (658) é 

praticamente o dobro do número de escolas d

                                                          
3 Os dados se constituem numa tabela na plataforma Excell
em 2010 fizeram opção pelo Programa Mais Educação, em qualquer um de seus macrocampos e 
atividades. Os dados foram repassados 
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atividades socioeducativas? Elas estariam situadas no âmbito da 

educação, artes, cultura, esporte, lazer, mobilizando-os, escolas e outros espaços 

socioculturais, para a melhoria do desempenho educacional, ao cultivo de relações entre 

suas comunidades, à garantia de proteção social da assistência 

social e à formação para a cidadania, incluindo perspectivas temáticas dos direitos 

humanos, consciência ambiental, novas tecnologias, comunicação social, saúde e 

consciência corporal, segurança alimentar e nutricional, convivência e democracia, 

compartilhamento comunitário e dinâmicas de redes.  

A partir dessas temáticas, as atividades do Mais Educação seriam suportadas ao que o 

Programa define como ‘macrocampo’ de atuação, e que são: acompanhamento 

igatório para a escola optante); comunicação e uso de mídias

cultura e artes, direitos humanos em educação, educação econômica

nvestigação no campo das ciências da natureza, 

prevenção e promoção da saúde. As atividades que podem ser desenvolvidas pelo 

macrocampo ‘comunicação e uso das mídias’ são jornal escolar, fotografia, vídeo, 

história em quadrinhos e rádio escolar. 

informam que 9.995 escolas aderiram ao programa Mais Educação até 

A partir de cálculos realizados pelo autor desse trabalho, 3.911 

optaram pelo macrocampo Comunicação e Uso das Mídias. Nesse universo, 2.218 

escolas fizeram opção pela rádio escolar. Destaque para o estado do Ceará. De suas 333 

escolas integradas ao Mais Educação até 2010 e que trabalham com o macrocampo 

Comunicação e Uso das Mídias, 246 optaram pela rádio escolar. O Ceará só perde para 

o Rio de Janeiro na opção por rádio escolar. No Rio, 375 escolas fizeram essa opção. Há 

que se levar em consideração que o número de escolas do Rio de Janeiro integradas ao 

Mais Educação até 2010 no macrocampo Comunicação e Uso das Mídias (658) é 

praticamente o dobro do número de escolas do Ceará (333). 

                   
Os dados se constituem numa tabela na plataforma Excell, aberta, com os dados de todas as escolas que 

pelo Programa Mais Educação, em qualquer um de seus macrocampos e 
atividades. Os dados foram repassados pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
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Elas estariam situadas no âmbito da 

os, escolas e outros espaços 

socioculturais, para a melhoria do desempenho educacional, ao cultivo de relações entre 

suas comunidades, à garantia de proteção social da assistência 

social e à formação para a cidadania, incluindo perspectivas temáticas dos direitos 

humanos, consciência ambiental, novas tecnologias, comunicação social, saúde e 

ça alimentar e nutricional, convivência e democracia, 

A partir dessas temáticas, as atividades do Mais Educação seriam suportadas ao que o 

acompanhamento 

comunicação e uso de mídias, 

educação econômica, 

, meio ambiente, 

As atividades que podem ser desenvolvidas pelo 

macrocampo ‘comunicação e uso das mídias’ são jornal escolar, fotografia, vídeo, 

informam que 9.995 escolas aderiram ao programa Mais Educação até 

3.911 dessas escolas 

optaram pelo macrocampo Comunicação e Uso das Mídias. Nesse universo, 2.218 

rádio escolar. Destaque para o estado do Ceará. De suas 333 

escolas integradas ao Mais Educação até 2010 e que trabalham com o macrocampo 

Comunicação e Uso das Mídias, 246 optaram pela rádio escolar. O Ceará só perde para 

o escolar. No Rio, 375 escolas fizeram essa opção. Há 

que se levar em consideração que o número de escolas do Rio de Janeiro integradas ao 

Mais Educação até 2010 no macrocampo Comunicação e Uso das Mídias (658) é 

todas as escolas que 
pelo Programa Mais Educação, em qualquer um de seus macrocampos e 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
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No Ceará, as 246 escolas que optaram pela rádio escolar até 2010 congregam 34.480 

estudantes. São 71 escolas estaduais e 175 municipais. Dados incluindo a adesão 

realizada pelas escolas em 2011 já apontam Fortaleza, capital do estado, com 1

escolas, sendo 61 municipais e 47 estaduais, com a participação de mais de 15 mil 

estudantes. 

 

Esses dados, expressivos do ponto de vista do alcance entre as escolas participantes, nos 

moveram o interesse sobre 

Mais Educação. Apresentamos, aqui, momentos pontuais dessa trajetória. Como nossos 

estudos são iniciais, embora exista uma preocupação em estabelecer articulações entre 

esses momentos, estamos 

pretendemos sanar com o aprofundamento e a realização de novos estudos. 

 

2) Os movimentos do rádio ‘

 

2.1) O lançamento da proposta

 

O contexto dos anos 1920 é 

industrialização, que traz ares da

concorrência do urbano. Os meios de comunicação, e aí a grande novidade é o rádio, 

popularizam as informações. 

a mão de obra fabril para os novos tempos que se anunciam. A Ciência se assume como 

orientadora das transformações. É

educação, segundo Nagle (1974

transformações dos anos 1920 propiciou 

 

o aparecimento do inusitado entusiasmo pela escolarização e de marcante 
otimismo pedagógico: de um lado, existe a crença de que, pela multiplicação 
das instituições escola
incorporar grandes camadas
colocar o Brasil no caminho das grandes nações do mundo; de outro lado, existe 
a crença de que determinadas formulações doutriná
indicam o caminho para a verdadeira formação do novo homem brasileiro 
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No Ceará, as 246 escolas que optaram pela rádio escolar até 2010 congregam 34.480 

estudantes. São 71 escolas estaduais e 175 municipais. Dados incluindo a adesão 

realizada pelas escolas em 2011 já apontam Fortaleza, capital do estado, com 1

escolas, sendo 61 municipais e 47 estaduais, com a participação de mais de 15 mil 

Esses dados, expressivos do ponto de vista do alcance entre as escolas participantes, nos 

moveram o interesse sobre o percurso histórico que o rádio escolar trilhou até chegar ao 

Mais Educação. Apresentamos, aqui, momentos pontuais dessa trajetória. Como nossos 

estudos são iniciais, embora exista uma preocupação em estabelecer articulações entre 

esses momentos, estamos conscientes de que lacunas temporais vão existir, que 

pretendemos sanar com o aprofundamento e a realização de novos estudos. 

Os movimentos do rádio ‘escolar’ na reforma do ensino do Distrito Federal

O lançamento da proposta 

O contexto dos anos 1920 é de transformações. O país passa por processos de 

dustrialização, que traz ares da modernidade. O agrário começa a sofrer a 

concorrência do urbano. Os meios de comunicação, e aí a grande novidade é o rádio, 

popularizam as informações. E a educação aparece como instrumento capaz de preparar 

a mão de obra fabril para os novos tempos que se anunciam. A Ciência se assume como 

das transformações. É tempo de escola nova, do escolanovismo. 

educação, segundo Nagle (1974, p. 99 e 100), citado por Piletti (1982

transformações dos anos 1920 propiciou  

o aparecimento do inusitado entusiasmo pela escolarização e de marcante 
otimismo pedagógico: de um lado, existe a crença de que, pela multiplicação 
das instituições escolares, da disseminação da educação escolar, será possível 
incorporar grandes camadas da população na arena do progresso social, e 
colocar o Brasil no caminho das grandes nações do mundo; de outro lado, existe 
a crença de que determinadas formulações doutrinárias sobre a escolarização 
indicam o caminho para a verdadeira formação do novo homem brasileiro 
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No Ceará, as 246 escolas que optaram pela rádio escolar até 2010 congregam 34.480 

estudantes. São 71 escolas estaduais e 175 municipais. Dados incluindo a adesão 

realizada pelas escolas em 2011 já apontam Fortaleza, capital do estado, com 108 

escolas, sendo 61 municipais e 47 estaduais, com a participação de mais de 15 mil 

Esses dados, expressivos do ponto de vista do alcance entre as escolas participantes, nos 

o percurso histórico que o rádio escolar trilhou até chegar ao 

Mais Educação. Apresentamos, aqui, momentos pontuais dessa trajetória. Como nossos 

estudos são iniciais, embora exista uma preocupação em estabelecer articulações entre 

conscientes de que lacunas temporais vão existir, que 

pretendemos sanar com o aprofundamento e a realização de novos estudos.  

na reforma do ensino do Distrito Federal 

de transformações. O país passa por processos de 

modernidade. O agrário começa a sofrer a 

concorrência do urbano. Os meios de comunicação, e aí a grande novidade é o rádio, 

como instrumento capaz de preparar 

a mão de obra fabril para os novos tempos que se anunciam. A Ciência se assume como 

tempo de escola nova, do escolanovismo. Ainda na 

82), o contexto de 

o aparecimento do inusitado entusiasmo pela escolarização e de marcante 
otimismo pedagógico: de um lado, existe a crença de que, pela multiplicação 

res, da disseminação da educação escolar, será possível 
da população na arena do progresso social, e 

colocar o Brasil no caminho das grandes nações do mundo; de outro lado, existe 
rias sobre a escolarização 

indicam o caminho para a verdadeira formação do novo homem brasileiro 
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(escolanovismo). A partir de determinado momento, as formulações se 
integram: da proclamação de que o Brasil, especialmente no decênio dos anos 
vinte, vive uma
convivências humanas, imediatamente decorre a crença na possibilidade de 
reformar a sociedade pela reforma do homem, para o que a escolarização tem 
um papel insubstituível, pois é interpreta
de aceleração histórica

 

A valorização da escolarização

na época: o ‘técnico’ ou ‘especialista’ em educação. 

 

Grupos constituídos por esses técnicos, formados na 
‘escolarização era tida como principal instrumento para o progresso do País’, e 
que se mantiveram alheios às organizações partidárias, conservaram, por isso 
mesmo, a ‘pureza’ dos ideais e a fé absoluta na escolarização, ‘transformad
esfera autônoma da realidade social’. Esses educadores, muitos dos quais 
julgavam resolver
que se solucionasse o problema educacional 
qualitativos -
educação, centralizados nos Estados e no Distrito Federal, dos quais as 
conferências de educação e as reformas da instrução foram as principais 
expressões”. (

 

Essas reformas sofrem juízo crítico

especialmente as primeiras, não traduziam

governantes, mas antes as tendências pessoais de educadores determinados, que agiam 

por sua própria conta, orientando, no 

sucediam contra-reformas, de volta ao passado

principais reformas educacionais do período tomaram o nome de seus idealizadores 

nem mesmo a do Distrito Federal fugiu

a de Sampaio Dória, em São Paulo, no ano de 1920; a de Lourenço Filho, no Ceará, em 

1923; a de Anísio Teixeira, na Bahia, em 1925; a de Francisco Campos e Mário 

Casssanta, em Minas Gerais, no ano de 1927; e

Federal, de 1928.  

 

As três primeiras pertencem, segundo Jorge Nagle, a um primeiro ciclo, caracterizado 

por “posições doutrinárias associadas ao republicanismo e à democracia

preocupações puramente reformistas
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(escolanovismo). A partir de determinado momento, as formulações se 
integram: da proclamação de que o Brasil, especialmente no decênio dos anos 
vinte, vive uma hora decisiva, que está a exigir outros padrões de relações e de 
convivências humanas, imediatamente decorre a crença na possibilidade de 
reformar a sociedade pela reforma do homem, para o que a escolarização tem 
um papel insubstituível, pois é interpretada como o mais decisivo instrumento 
de aceleração histórica.  

A valorização da escolarização traz consigo uma nova categoria profissional que surge 

na época: o ‘técnico’ ou ‘especialista’ em educação.  

Grupos constituídos por esses técnicos, formados na década de dez, quando a 
‘escolarização era tida como principal instrumento para o progresso do País’, e 
que se mantiveram alheios às organizações partidárias, conservaram, por isso 
mesmo, a ‘pureza’ dos ideais e a fé absoluta na escolarização, ‘transformad
esfera autônoma da realidade social’. Esses educadores, muitos dos quais 
julgavam resolver-se automaticamente a crise nacional a partir do momento em 
que se solucionasse o problema educacional – em termos quantitativos e 

-, é que lideraram os diversos movimentos renovadores da 
educação, centralizados nos Estados e no Distrito Federal, dos quais as 
conferências de educação e as reformas da instrução foram as principais 
expressões”. (PILETTI, 1982, p. 26) 

Essas reformas sofrem juízo crítico de Fernando de Azevedo. Para ele, a

especialmente as primeiras, não traduziam “uma política orgânica traçada pelas elites 

governantes, mas antes as tendências pessoais de educadores determinados, que agiam 

por sua própria conta, orientando, no sentido das idéias novas, as suas iniciativas a que 

reformas, de volta ao passado” (idem). É sintomático perceber que as 

principais reformas educacionais do período tomaram o nome de seus idealizadores 

a do Distrito Federal fugiu a isso. As principais reformas acontecidas 

a de Sampaio Dória, em São Paulo, no ano de 1920; a de Lourenço Filho, no Ceará, em 

1923; a de Anísio Teixeira, na Bahia, em 1925; a de Francisco Campos e Mário 

Casssanta, em Minas Gerais, no ano de 1927; e a de Fernando de Azevedo, no Distrito 

As três primeiras pertencem, segundo Jorge Nagle, a um primeiro ciclo, caracterizado 

posições doutrinárias associadas ao republicanismo e à democracia

preocupações puramente reformistas. Já o segundo ciclo, que engloba as duas últimas, 
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(escolanovismo). A partir de determinado momento, as formulações se 
integram: da proclamação de que o Brasil, especialmente no decênio dos anos 

hora decisiva, que está a exigir outros padrões de relações e de 
convivências humanas, imediatamente decorre a crença na possibilidade de 
reformar a sociedade pela reforma do homem, para o que a escolarização tem 

da como o mais decisivo instrumento 

uma nova categoria profissional que surge 

década de dez, quando a 
‘escolarização era tida como principal instrumento para o progresso do País’, e 
que se mantiveram alheios às organizações partidárias, conservaram, por isso 
mesmo, a ‘pureza’ dos ideais e a fé absoluta na escolarização, ‘transformada em 
esfera autônoma da realidade social’. Esses educadores, muitos dos quais 

se automaticamente a crise nacional a partir do momento em 
em termos quantitativos e 

m os diversos movimentos renovadores da 
educação, centralizados nos Estados e no Distrito Federal, dos quais as 
conferências de educação e as reformas da instrução foram as principais 

de Fernando de Azevedo. Para ele, as reformas, 

uma política orgânica traçada pelas elites 

governantes, mas antes as tendências pessoais de educadores determinados, que agiam 

sentido das idéias novas, as suas iniciativas a que 

É sintomático perceber que as 

principais reformas educacionais do período tomaram o nome de seus idealizadores –

As principais reformas acontecidas foram 

a de Sampaio Dória, em São Paulo, no ano de 1920; a de Lourenço Filho, no Ceará, em 

1923; a de Anísio Teixeira, na Bahia, em 1925; a de Francisco Campos e Mário 

a de Fernando de Azevedo, no Distrito 

As três primeiras pertencem, segundo Jorge Nagle, a um primeiro ciclo, caracterizado 

posições doutrinárias associadas ao republicanismo e à democracia” e por 

. Já o segundo ciclo, que engloba as duas últimas, 
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representaria “um movimento ao mesmo tempo reformista e remodelador

verifica “‘todo um corpo doutrinário que, progressivamente,

(PILETTI, 1982, p. 28). Ainda segundo Nagle, 

atinge seu ponto culminante com a remodelação levada a efeito no Distrito Federal, que 

representa “a ampliação das ideias que penetraram na instrução pública mineira e, 

também, o mais compreensi

uma nítida noção do conceito de ‘sistema’ escolar, associado e integrado ao conceito de 

sistema social mais amplo”. (

 

Para se ter uma ideia da amplitude da reforma, o projeto (nº 109, de 1927)

pelo Executivo à apreciação do Legislativo da capital, compreendia 14 partes, 38 títulos, 

41 capítulos e 15 seções. 

principais da reforma proposta por Fernando de Azevedo. No ponto 21, a mensagem 

destaca a determinação de 

instituições auxiliares de ensino, como museus e 

escotismo”. (p. 65). A Parte X, da reforma, trata da

(artigos 272-285), e, o Título IV

 

Segundo o artigo 633, “Todas as escolas do Di

próprios, disporiam de ‘salas destinadas à instalação de aparelhos de projeção fixa e 

animada para fins meramente educativos, bem como a instalação de aparelho de rádio

telefonia e alto-falantes”. (PILETTI,

 

Uma Rádio-escola, com estação transmissora, foi criada pelo artigo 636, 
subordinada ao Diretor Geral de Instrução Pública, ficando o tempo e o local de 
instalação a critério do Prefeito. Todas as irradiações seriam ‘pontualmente 
executadas’ (art. 637) e 
de ‘autoridade superior (art. 638). Enquanto não fosse instalada a Rádio
que manteria ‘um curso de telegrafia e rádio
ano das escolas públicas’ (art. 643), 
periódicas, de caráter cultural, nas associações de rádios existentes (art. 647).” 
(Ibidem) 

 

O que se pensar das irradiações serem ‘censuradas pelo diretor da escola’? Observar que 

o Brasil vinha de um período em estado de sítio, durante o governo de Epitácio Pessoa. 
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um movimento ao mesmo tempo reformista e remodelador

‘todo um corpo doutrinário que, progressivamente, se amplia e se sistematiza”. 

. Ainda segundo Nagle, o ciclo iniciado com a reforma mineira 

atinge seu ponto culminante com a remodelação levada a efeito no Distrito Federal, que 

a ampliação das ideias que penetraram na instrução pública mineira e, 

também, o mais compreensivo processo reformador e remodelador, elaborado à base de 

uma nítida noção do conceito de ‘sistema’ escolar, associado e integrado ao conceito de 

sistema social mais amplo”. (Idem) 

Para se ter uma ideia da amplitude da reforma, o projeto (nº 109, de 1927)

pelo Executivo à apreciação do Legislativo da capital, compreendia 14 partes, 38 títulos, 

15 seções. Piletti (1982, p. 63 a 65) sistematiza, em pontos, as ideias 

principais da reforma proposta por Fernando de Azevedo. No ponto 21, a mensagem 

de “Instituir um conjunto de medidas de adoção efetiva de 

instituições auxiliares de ensino, como museus e bibliotecas, cinema escolar e rádio, e 

. A Parte X, da reforma, trata das instituições auxiliares de ensino 

Título IV, do cinema escolar e do rádio (artigos 280

Segundo o artigo 633, “Todas as escolas do Distrito Federal, quando em edifícios 

próprios, disporiam de ‘salas destinadas à instalação de aparelhos de projeção fixa e 

animada para fins meramente educativos, bem como a instalação de aparelho de rádio

PILETTI, 1982, p. 175) 

escola, com estação transmissora, foi criada pelo artigo 636, 
subordinada ao Diretor Geral de Instrução Pública, ficando o tempo e o local de 
instalação a critério do Prefeito. Todas as irradiações seriam ‘pontualmente 
executadas’ (art. 637) e censuradas pelo diretor da escola, quando não provindas 
de ‘autoridade superior (art. 638). Enquanto não fosse instalada a Rádio
que manteria ‘um curso de telegrafia e rádio-telegrafia para os alunos do último 
ano das escolas públicas’ (art. 643), poderiam ser acertadas irradiações 
periódicas, de caráter cultural, nas associações de rádios existentes (art. 647).” 

O que se pensar das irradiações serem ‘censuradas pelo diretor da escola’? Observar que 

o Brasil vinha de um período em estado de sítio, durante o governo de Epitácio Pessoa. 
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um movimento ao mesmo tempo reformista e remodelador”, em que se 

se amplia e se sistematiza”. 

o ciclo iniciado com a reforma mineira 

atinge seu ponto culminante com a remodelação levada a efeito no Distrito Federal, que 

a ampliação das ideias que penetraram na instrução pública mineira e, 

vo processo reformador e remodelador, elaborado à base de 

uma nítida noção do conceito de ‘sistema’ escolar, associado e integrado ao conceito de 

Para se ter uma ideia da amplitude da reforma, o projeto (nº 109, de 1927), apresentado 

pelo Executivo à apreciação do Legislativo da capital, compreendia 14 partes, 38 títulos, 

p. 63 a 65) sistematiza, em pontos, as ideias 

principais da reforma proposta por Fernando de Azevedo. No ponto 21, a mensagem 

“Instituir um conjunto de medidas de adoção efetiva de 

bibliotecas, cinema escolar e rádio, e 

instituições auxiliares de ensino 

280-281). 

strito Federal, quando em edifícios 

próprios, disporiam de ‘salas destinadas à instalação de aparelhos de projeção fixa e 

animada para fins meramente educativos, bem como a instalação de aparelho de rádio-

escola, com estação transmissora, foi criada pelo artigo 636, 
subordinada ao Diretor Geral de Instrução Pública, ficando o tempo e o local de 
instalação a critério do Prefeito. Todas as irradiações seriam ‘pontualmente 

censuradas pelo diretor da escola, quando não provindas 
de ‘autoridade superior (art. 638). Enquanto não fosse instalada a Rádio-escola, 

telegrafia para os alunos do último 
poderiam ser acertadas irradiações 

periódicas, de caráter cultural, nas associações de rádios existentes (art. 647).” 

O que se pensar das irradiações serem ‘censuradas pelo diretor da escola’? Observar que 

o Brasil vinha de um período em estado de sítio, durante o governo de Epitácio Pessoa. 
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A ‘modernidade’ prometida pelo processo de industrialização também engendrou o 

fortalecimento dos movimentos operários, o que 

Lei de Repressão ao Anarquismo foi promulgada em 1921

dos imigrantes europeus nas organizações dos trabalhadores

Brasil é banido. A atmosfera política, malgrado todo o esforço de Fernando de Azevedo, 

não deve ter passado incólume

Federal. O caráter autoritário da gestão da rádio escolar prevista na proposta da Lei é 

mais um elemento que define as dificuldades que o novo veículo, a partir de sua 

orientação educativa, ia sofrer 

escolar. 

 

Ainda de acordo com o artigo 636, 

programas diários de informação e orientação 

 

organizados pela Diretoria Geral de Instrução Pública; o Boletim da Diretoria 
de Instrução Pública; a hora certa; o Hino Nacional na abertura de solenidades 
cívicas nas escolas públicas;  conferências e palestras organizadas pela Diretoria 
de Instrução Pública; as no
forem remetidas pelo Gabinete do Prefeito; o boletim do tempo; instruções 
sobre pomicultura, indústrias rurais e outras, organizadas pelas repartições 
competentes; os concertos do Instituto Nacional de Músi
Municipal; os discursos proferidos nas solenidades o
Prefeito. (PILETTI

 

A orientação demonstra a ‘carga’ institucional que sobressaía na produção de conteúdo 

da proposta da rádio escolar. 

rádio na sociedade talvez já se senti

não passava despercebido aos que propunham sua inserção no meio escolar. 

‘aparelhamento’ da rádio escolar, vinculando seu funcionamento 

político à frente dos diversos níveis da administração, seja o diretor da escola, seja o 

                                                          
4
 Roquette-Pinto presume haverem no Brasil, 
1925 a 1930, os acervos da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro conseguiram preservar 4.000 cartas de 
ouvintes endereçadas à emissora!
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A ‘modernidade’ prometida pelo processo de industrialização também engendrou o 

rtalecimento dos movimentos operários, o que repercutiu nas relações trabalhistas. 

Lei de Repressão ao Anarquismo foi promulgada em 1921, tentando barrar a influência 

nas organizações dos trabalhadores. O Partido Comunista do 

A atmosfera política, malgrado todo o esforço de Fernando de Azevedo, 

não deve ter passado incólume quando da elaboração da reforma do ensino do Distrito 

O caráter autoritário da gestão da rádio escolar prevista na proposta da Lei é 

mais um elemento que define as dificuldades que o novo veículo, a partir de sua 

orientação educativa, ia sofrer no processo de ‘ocupação de seu espaço’ na estrutura 

inda de acordo com o artigo 636, a finalidade da rádio escolar seria irradiar os 

programas diários de informação e orientação  

pela Diretoria Geral de Instrução Pública; o Boletim da Diretoria 
de Instrução Pública; a hora certa; o Hino Nacional na abertura de solenidades 
cívicas nas escolas públicas;  conferências e palestras organizadas pela Diretoria 
de Instrução Pública; as notícias e informações de interesse público que lhe 
forem remetidas pelo Gabinete do Prefeito; o boletim do tempo; instruções 
sobre pomicultura, indústrias rurais e outras, organizadas pelas repartições 
competentes; os concertos do Instituto Nacional de Música; as óperas do Teatro 
Municipal; os discursos proferidos nas solenidades oficiais ordenadas pelo 

PILETTI, 1982, p. 175, nota de rodapé 79) 

A orientação demonstra a ‘carga’ institucional que sobressaía na produção de conteúdo 

dio escolar. Mesmo com todo o discurso escolanovista, a influência do 

rádio na sociedade talvez já se sentisse presente4. Seu poder de mobilização

não passava despercebido aos que propunham sua inserção no meio escolar. 

‘aparelhamento’ da rádio escolar, vinculando seu funcionamento à orientação do grupo 

político à frente dos diversos níveis da administração, seja o diretor da escola, seja o 

                   

presume haverem no Brasil, em 1926, cerca de 30 mil receptores de rádio. Pois bem, de 
1925 a 1930, os acervos da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro conseguiram preservar 4.000 cartas de 
ouvintes endereçadas à emissora! 
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A ‘modernidade’ prometida pelo processo de industrialização também engendrou o 

percutiu nas relações trabalhistas. A 

, tentando barrar a influência 

. O Partido Comunista do 

A atmosfera política, malgrado todo o esforço de Fernando de Azevedo, 

quando da elaboração da reforma do ensino do Distrito 

O caráter autoritário da gestão da rádio escolar prevista na proposta da Lei é 

mais um elemento que define as dificuldades que o novo veículo, a partir de sua 

‘ocupação de seu espaço’ na estrutura 

seria irradiar os 

pela Diretoria Geral de Instrução Pública; o Boletim da Diretoria 
de Instrução Pública; a hora certa; o Hino Nacional na abertura de solenidades 
cívicas nas escolas públicas;  conferências e palestras organizadas pela Diretoria 

tícias e informações de interesse público que lhe 
forem remetidas pelo Gabinete do Prefeito; o boletim do tempo; instruções 
sobre pomicultura, indústrias rurais e outras, organizadas pelas repartições 

ca; as óperas do Teatro 
ficiais ordenadas pelo 

A orientação demonstra a ‘carga’ institucional que sobressaía na produção de conteúdo 

Mesmo com todo o discurso escolanovista, a influência do 

. Seu poder de mobilização certamente 

não passava despercebido aos que propunham sua inserção no meio escolar. O 

à orientação do grupo 

político à frente dos diversos níveis da administração, seja o diretor da escola, seja o 

, cerca de 30 mil receptores de rádio. Pois bem, de 
1925 a 1930, os acervos da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro conseguiram preservar 4.000 cartas de 
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diretor de instrução pública, seja o próprio prefeito, 

do que seria veiculado pela emissora

 

 

2.2) A regulamentação da proposta

 

Promulgada a lei da reforma do ensino do Distrito Federal em 1928, apenas em 1934, 

com o Decreto nº 4.387, de 8/9/1933, é que é regulamentada a Seção de Radiodifusão

a partir da instituição do Departamento de Educação do Distrito Federal.

“CONSOLIDA A ORGANIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO 

APARELHO DE DIREÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL, INSTITUTINDO O 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.” [grifo do documento original

 

Em seu artigo 4º, o Decreto determina que o

Federal, sob a direção de um Diretor Geral, 

técnicas e administrativas, de estudo e 

orientação e fiscalização, abaixo enumerados”

vínculo institucional do rádio escolar. 

Pesquisas Educacionais compreende

Educacionais e Divisão de Bibliotécas

Bibliotécas, Museus e Radio

de Educação, Bibliotécas Escolares e Filmotéca, e de Museus Escola

Difusão.  

 

                                                          
5 Em estudos posteriores, tencionamos
processo de inserção nos sistemas educacionais e sua recepção perante 
em geral. 
6 Conforme conteúdo do Jornal do Brasil, de 9 de setembro de 1933, começando à pági
http://news.google.com/newspapers?id=rf00AAAAIBAJ&sjid=b_UJAAAAIBAJ&hl=pt
Jornal do Brasil publicava todos os atos oficiais do Distrito Federal, funcionando como diário oficial da 
municipalidade. 
7
 A grafia desse parágrafo, por conter nomes de estruturas dentro da reforma educacional do Distrito 
Federal, segue a grafia do documento original.
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diretor de instrução pública, seja o próprio prefeito, certamente engendrou a fo

do que seria veiculado pela emissora5.  

da proposta 

Promulgada a lei da reforma do ensino do Distrito Federal em 1928, apenas em 1934, 

nº 4.387, de 8/9/1933, é que é regulamentada a Seção de Radiodifusão

partir da instituição do Departamento de Educação do Distrito Federal.

CONSOLIDA A ORGANIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO 

APARELHO DE DIREÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL, INSTITUTINDO O 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, E DÁ OUTRAS 

grifo do documento original] 

Em seu artigo 4º, o Decreto determina que o Departamento da Educação do Distrito 

Federal, sob a direção de um Diretor Geral, “fica constituído dos institutos e divisões 

técnicas e administrativas, de estudo e coordenação, e dos órgãos de administração, 

orientação e fiscalização, abaixo enumerados”. É nesses órgãos que vai aparecer o 

vínculo institucional do rádio escolar. Pelo organograma do Decreto

Pesquisas Educacionais compreenderia duas divisões: Divisão de Pesquisas 

Divisão de Bibliotécas7, Museus e Radio-Difusão.

Bibliotécas, Museus e Radio-Difusão seria composta de duas seções: Bibliotéca Central 

de Educação, Bibliotécas Escolares e Filmotéca, e de Museus Escola

                   
Em estudos posteriores, tencionamos analisar os conteúdos produzidos pela rádio escolar em seu 

processo de inserção nos sistemas educacionais e sua recepção perante a comunidade escolar e 

Conforme conteúdo do Jornal do Brasil, de 9 de setembro de 1933, começando à pági
http://news.google.com/newspapers?id=rf00AAAAIBAJ&sjid=b_UJAAAAIBAJ&hl=pt-BR&pg=6547%2C1627068
Jornal do Brasil publicava todos os atos oficiais do Distrito Federal, funcionando como diário oficial da 

A grafia desse parágrafo, por conter nomes de estruturas dentro da reforma educacional do Distrito 
umento original. 
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certamente engendrou a formatação 

Promulgada a lei da reforma do ensino do Distrito Federal em 1928, apenas em 1934, 

nº 4.387, de 8/9/1933, é que é regulamentada a Seção de Radiodifusão6, 

partir da instituição do Departamento de Educação do Distrito Federal. O Decreto 

CONSOLIDA A ORGANIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO 

APARELHO DE DIREÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL, INSTITUTINDO O 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, E DÁ OUTRAS 

Departamento da Educação do Distrito 

fica constituído dos institutos e divisões 

coordenação, e dos órgãos de administração, 

. É nesses órgãos que vai aparecer o 

Pelo organograma do Decreto, o Instituto de 

ivisão de Pesquisas 

. A Divisão de 

duas seções: Bibliotéca Central 

de Educação, Bibliotécas Escolares e Filmotéca, e de Museus Escolares e de Radio-

analisar os conteúdos produzidos pela rádio escolar em seu 
comunidade escolar e sociedade 

Conforme conteúdo do Jornal do Brasil, de 9 de setembro de 1933, começando à página 18 – acesso pelo 
BR&pg=6547%2C1627068). O 

Jornal do Brasil publicava todos os atos oficiais do Distrito Federal, funcionando como diário oficial da 

A grafia desse parágrafo, por conter nomes de estruturas dentro da reforma educacional do Distrito 
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Ainda em 1933, é instalada a Seção de Radiodifusão. E é Anísio Teixeira

Diretor do Departamento de Educação do Distrito Federal, 

seu discurso9, Anísio não chega a caracterizar quais seriam os objetivos e funções da 

rádio escolar. Mas explicita sua percepção sobre o processo comunicacional e sua 

relação com a educação, o que favorece a uma visão conceitual na compreensão do 

rádio educativo e do rádio escolar.

acima de tudo, aproximar e comunicar.

tanto mais educada e civilisada será ela

 

As estradas “civilisam porque aproxima

alheios”. Os livros “civilisam porque tornam de todos as idéas de cada um

“civilisam porque conseguem entre os homens a obra de informações comuns que torna 

possível a todos se sentirem próximo um dos outros

brutalisa e corrompe”. Tudo quanto 

Civilisação é, pois, comunicação. Civilisação é pensar em comum, é ter em comum 

idéas, gostos, aspirações”.  

 

E na sua defesa da aproximação entre civilização e comunicação, incorpora, também a 

dimensão da escola.  

 

O grande esforço civilisador da humanidade se faz por intermédio das 
instituições destinadas a crear um estado de compreensão recíproca entre os 
seres humanos.
Todas as escolas da terra nada mais representam do que aparelhos de 
comunicação das idéas e sentimentos da humanidade. Todos os livros a nada 
mais se destinam sinão a isso. Todos os jornais e revistas, e impressos de toda a 
sorte outra cousa não 
 

                                                          
8
 Anísio Teixeira em 1931 foi nomeado diretor
foi nomeado diretor do recém
secretário-geral de Educação e Cultura da c
Educação, era Lourenço Filho, que o presidiu de 1932 a 1937. 
9
 Ver arquivo pessoal de Anísio Teixeira, no Centro de Documentação da Fundação Getúlio Vargas 
(Cpdoc), acessível pelo http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=AT_prodInte&PagFis=6970
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Ainda em 1933, é instalada a Seção de Radiodifusão. E é Anísio Teixeira

Diretor do Departamento de Educação do Distrito Federal, que preside a solenidade. Em 

Anísio não chega a caracterizar quais seriam os objetivos e funções da 

explicita sua percepção sobre o processo comunicacional e sua 

relação com a educação, o que favorece a uma visão conceitual na compreensão do 

rádio escolar. De saída, Anísio sentencia: “civilisar e educar é, 

acima de tudo, aproximar e comunicar. Quanto mais comunicações tiver uma sociedade 

tanto mais educada e civilisada será ela”. 

civilisam porque aproximam e comunicam os logares mais distantes e 

civilisam porque tornam de todos as idéas de cada um

civilisam porque conseguem entre os homens a obra de informações comuns que torna 

possível a todos se sentirem próximo um dos outros”. Tudo quanto 

. Tudo quanto “une, comunica e aproxima – civilisa, e humanisa.

Civilisação é, pois, comunicação. Civilisação é pensar em comum, é ter em comum 

 

E na sua defesa da aproximação entre civilização e comunicação, incorpora, também a 

O grande esforço civilisador da humanidade se faz por intermédio das 
instituições destinadas a crear um estado de compreensão recíproca entre os 

humanos. 
Todas as escolas da terra nada mais representam do que aparelhos de 
comunicação das idéas e sentimentos da humanidade. Todos os livros a nada 
mais se destinam sinão a isso. Todos os jornais e revistas, e impressos de toda a 
sorte outra cousa não são sinão agentes divulgadores de fatos e idéas.

                   

em 1931 foi nomeado diretor-geral de Instrução Pública do Distrito Federal. Em 1933, 
foi nomeado diretor do recém-criado Departamento de Educação do Distrito Federal e, em 1935, 

geral de Educação e Cultura da capital. Um de seus subordinados, à frente do Instituto de 
Educação, era Lourenço Filho, que o presidiu de 1932 a 1937.  
Ver arquivo pessoal de Anísio Teixeira, no Centro de Documentação da Fundação Getúlio Vargas 

http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=AT_prodInte&PagFis=6970
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Ainda em 1933, é instalada a Seção de Radiodifusão. E é Anísio Teixeira8, enquanto 

que preside a solenidade. Em 

Anísio não chega a caracterizar quais seriam os objetivos e funções da 

explicita sua percepção sobre o processo comunicacional e sua 

relação com a educação, o que favorece a uma visão conceitual na compreensão do 

civilisar e educar é, 

Quanto mais comunicações tiver uma sociedade 

mais distantes e 

civilisam porque tornam de todos as idéas de cada um’.  Os jornais 

civilisam porque conseguem entre os homens a obra de informações comuns que torna 

Tudo quanto “afasta e isola, 

civilisa, e humanisa. 

Civilisação é, pois, comunicação. Civilisação é pensar em comum, é ter em comum 

E na sua defesa da aproximação entre civilização e comunicação, incorpora, também a 

O grande esforço civilisador da humanidade se faz por intermédio das 
instituições destinadas a crear um estado de compreensão recíproca entre os 

Todas as escolas da terra nada mais representam do que aparelhos de 
comunicação das idéas e sentimentos da humanidade. Todos os livros a nada 
mais se destinam sinão a isso. Todos os jornais e revistas, e impressos de toda a 

são sinão agentes divulgadores de fatos e idéas. 

geral de Instrução Pública do Distrito Federal. Em 1933, 
criado Departamento de Educação do Distrito Federal e, em 1935, 

Um de seus subordinados, à frente do Instituto de 

Ver arquivo pessoal de Anísio Teixeira, no Centro de Documentação da Fundação Getúlio Vargas 
http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=AT_prodInte&PagFis=6970 
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E é nesse contexto que Anísio Teixeira insere o rádio como a grande novidade em 

termos de tecnologia de comunicação até então no Brasil. Parte da percepção da 

dificuldade de transmissão das informações. Os 

a escola, a imprensa estavam e estão jungidas, presas á matéria ou ás pessoas que 

transportavam e transportam as idéas

ele nomeia, é que “libertou o pensamento de su

domesticou vibrações para o transporte e comunicação de suas idéas, sentimentos, 

esperanças e anceios”. Nesse processo, “

humanidade pôde, desde logo, antever a futura 

do autor]”. 

 

Defende, também, uma primazia da intervenção pública na exploração dos novos 

serviços, o que se aproxima do pensamento de Roquette

sua emissora na Academia de Ciências

do Distrito Federal que proporcionou os meios para que se fizesse essa demonstração 

local de que o radio deve estar a serviço da 

educação acidental, das estações de comércio, amadorismo e recr

maneira enfática, a dimensão do novo instrumento educativo:

 
vemos na inauguração de hoje mais do que a fundação de uma nova escola. 
Vemos a fundação de uma universidade popular, porque esse microfone deante 
do qual falo, representa,
do Rio de Janeiro, mas uma serie de inumeráveis catedras, de onde se poderá 
ensinar desde o funcionamento de um acumulador até o da Sociedade das 
Nações, e cujos alunos não se contarão pelas dezenas 
pelos milhões de habitantes de uma larga faixa do país.
 

Ainda celebra o momento como a inauguração da “

Rio de Janeiro: PRD5, a estação radio

Federal”. E reconhece o papel de Roquette

mais uma vez enfatiza sua relação com o rádio educativo no Brasil.
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 O posicionamento de Roquette
Rádio Sociedade do Rio de Janeiro para o Ministé
estudos posteriores. 
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E é nesse contexto que Anísio Teixeira insere o rádio como a grande novidade em 

termos de tecnologia de comunicação até então no Brasil. Parte da percepção da 

dificuldade de transmissão das informações. Os meios até então tradicionais, a “

a escola, a imprensa estavam e estão jungidas, presas á matéria ou ás pessoas que 

transportavam e transportam as idéas”. O surgimento do rádio, ou radio

libertou o pensamento de suas limitações materiais. O homem 

domesticou vibrações para o transporte e comunicação de suas idéas, sentimentos, 

Nesse processo, “Ruiram as limitações do passado. E a 

humanidade pôde, desde logo, antever a futura comunidade de todos os homens [gri

Defende, também, uma primazia da intervenção pública na exploração dos novos 

serviços, o que se aproxima do pensamento de Roquette-Pinto, quando decide instalar 

sua emissora na Academia de Ciências10. Anísio reconhece a ação do “

do Distrito Federal que proporcionou os meios para que se fizesse essa demonstração 

local de que o radio deve estar a serviço da educação dirigida [gripo do autor] e não da 

educação acidental, das estações de comércio, amadorismo e recreio”.  

maneira enfática, a dimensão do novo instrumento educativo: 

vemos na inauguração de hoje mais do que a fundação de uma nova escola. 
Vemos a fundação de uma universidade popular, porque esse microfone deante 
do qual falo, representa, não apenas a mais alta e mais extensa catedra de ensino 
do Rio de Janeiro, mas uma serie de inumeráveis catedras, de onde se poderá 
ensinar desde o funcionamento de um acumulador até o da Sociedade das 
Nações, e cujos alunos não se contarão pelas dezenas de uma sala de aula, mas 
pelos milhões de habitantes de uma larga faixa do país. 

Ainda celebra o momento como a inauguração da “mais ampla instituição educativa do 

Rio de Janeiro: PRD5, a estação radio-fonica do Departamento de Educação do Distrito 

E reconhece o papel de Roquette-Pinto para o sucesso da empreitada, o que 

mais uma vez enfatiza sua relação com o rádio educativo no Brasil. 

                   

O posicionamento de Roquette-Pinto vai ficar mais explícito quando da transferência do controle da 
Rádio Sociedade do Rio de Janeiro para o Ministério da Educação e Saúde, em 1936. Falaremos 
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E é nesse contexto que Anísio Teixeira insere o rádio como a grande novidade em 

termos de tecnologia de comunicação até então no Brasil. Parte da percepção da 

meios até então tradicionais, a “escrita, 

a escola, a imprensa estavam e estão jungidas, presas á matéria ou ás pessoas que 

radio-telefone, como 

as limitações materiais. O homem 

domesticou vibrações para o transporte e comunicação de suas idéas, sentimentos, 

Ruiram as limitações do passado. E a 

os homens [grifo 

Defende, também, uma primazia da intervenção pública na exploração dos novos 

Pinto, quando decide instalar 

do “Sr. Interventor 

do Distrito Federal que proporcionou os meios para que se fizesse essa demonstração 

[gripo do autor] e não da 

.  E reconhece, de 

vemos na inauguração de hoje mais do que a fundação de uma nova escola. 
Vemos a fundação de uma universidade popular, porque esse microfone deante 

não apenas a mais alta e mais extensa catedra de ensino 
do Rio de Janeiro, mas uma serie de inumeráveis catedras, de onde se poderá 
ensinar desde o funcionamento de um acumulador até o da Sociedade das 

de uma sala de aula, mas 

mais ampla instituição educativa do 

fonica do Departamento de Educação do Distrito 

Pinto para o sucesso da empreitada, o que 

vai ficar mais explícito quando da transferência do controle da 
Falaremos disso em 
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Deixaria de cumprir um dever, si não salientasse, neste instante, o que deve a 
iniciativa agora realisada a es
difusão que é Roquette Pinto. Foi êle quem fez, com os pequenos recursos que 
dispunhamos, o milagre desta insta
pela sua influencia, pelo seu trabalho pessoal e pelo s
realisador.  

 

A estação da Rádio Escola Municipal do Distrito Federal 

programação direcionada tanto às escolas como aos ouvintes me geral. Os 

radiouvintes matriculados recebiam, antecipadamente, as apostilas das aulas 

radiofônicas pelo correio ou na própria Rádio. Acompanhavam as aulas pela Rádio

Escola, resolviam as questões que estavam na apostila e as remetiam pelo correio ou 

entregavam na Rádio. Quando 

com a Rádio-Escola por telefone, cartas ou visita aos estúdios da Emissora

 

Quem participou do quadro de professores da Rádio Escola Municipal do Distrito 

Federal foi Ariosto Espinheira. E é ele quem lan

marco na discussão sobre a produção de rádio direcionada à escola.

 

3) Ariosto Espinheira e a ‘produção’ do rádio ‘escolar’

 

Quem prefacia o livro de Ariosto Espinheira é 

‘O rádio ao serviço da educação

Teixeira, em relação à ‘nova’ tecnologia. E segue sua mesma linha de argumentação em 

torno da relação comunicação e educação.

 

A radio-communicação
entrevistas, é a verdadeira maravilha de nosso tempo. Ella realisa, de facto, a 
communicação, isto é, torna communs os homens, no pensar e no sentir, por 
isso que pode tornar communs aos homens as mesma
e da belleza. 
isso, de estar ligado aos propósitos creadores e harmonizadores da educação ou, 
melhor, carece de estar ao serviço della. 
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Deixaria de cumprir um dever, si não salientasse, neste instante, o que deve a 
iniciativa agora realisada a esse grande sábio e grande enamorado da radio
difusão que é Roquette Pinto. Foi êle quem fez, com os pequenos recursos que 
dispunhamos, o milagre desta instalação. Milagre conseguido pelo seu prestigio, 
pela sua influencia, pelo seu trabalho pessoal e pelo seu grande entusiasmo 

estação da Rádio Escola Municipal do Distrito Federal passou a transmitir sua 

programação direcionada tanto às escolas como aos ouvintes me geral. Os 

matriculados recebiam, antecipadamente, as apostilas das aulas 

radiofônicas pelo correio ou na própria Rádio. Acompanhavam as aulas pela Rádio

Escola, resolviam as questões que estavam na apostila e as remetiam pelo correio ou 

entregavam na Rádio. Quando tinham dúvidas sobre os exercícios, comunicavam

Escola por telefone, cartas ou visita aos estúdios da Emissora

Quem participou do quadro de professores da Rádio Escola Municipal do Distrito 

Federal foi Ariosto Espinheira. E é ele quem lança, em 1934, o livro Rádio e Educação, 

marco na discussão sobre a produção de rádio direcionada à escola. 

Ariosto Espinheira e a ‘produção’ do rádio ‘escolar’ 

Quem prefacia o livro de Ariosto Espinheira é Lourenço Filho, que intitula seu texto de 

rádio ao serviço da educação’. Compartilha do mesmo entusiasmo de Anísio 

Teixeira, em relação à ‘nova’ tecnologia. E segue sua mesma linha de argumentação em 

torno da relação comunicação e educação. 

communicação, tão simples, tão econômica, de aplicações ainda mal 
entrevistas, é a verdadeira maravilha de nosso tempo. Ella realisa, de facto, a 
communicação, isto é, torna communs os homens, no pensar e no sentir, por 
isso que pode tornar communs aos homens as mesmas dadivas do saber, do bem 

 (...) O rádio é um instrumento, não é um programma. Carece, por 
isso, de estar ligado aos propósitos creadores e harmonizadores da educação ou, 
melhor, carece de estar ao serviço della. (ESPINHEIRA, 1934, 

                   

O texto faz parte do Módulo Básico da Mídia Rádio desenvolvido para o Programa Mídias na 
Educação, desenvolvido pela Secretaria de Educação a Distância (Seed), do MEC. Disponível em 

aseducacao/material/radio/radio_basico/radioeeducacao_caminhos.htm
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Deixaria de cumprir um dever, si não salientasse, neste instante, o que deve a 
se grande sábio e grande enamorado da radio-

difusão que é Roquette Pinto. Foi êle quem fez, com os pequenos recursos que 
ção. Milagre conseguido pelo seu prestigio, 

eu grande entusiasmo 

passou a transmitir sua 

programação direcionada tanto às escolas como aos ouvintes me geral. Os alunos-

matriculados recebiam, antecipadamente, as apostilas das aulas 

radiofônicas pelo correio ou na própria Rádio. Acompanhavam as aulas pela Rádio-

Escola, resolviam as questões que estavam na apostila e as remetiam pelo correio ou 

tinham dúvidas sobre os exercícios, comunicavam-se 

Escola por telefone, cartas ou visita aos estúdios da Emissora11. 

Quem participou do quadro de professores da Rádio Escola Municipal do Distrito 

Rádio e Educação, 

, que intitula seu texto de 

’. Compartilha do mesmo entusiasmo de Anísio 

Teixeira, em relação à ‘nova’ tecnologia. E segue sua mesma linha de argumentação em 

, tão simples, tão econômica, de aplicações ainda mal 
entrevistas, é a verdadeira maravilha de nosso tempo. Ella realisa, de facto, a 
communicação, isto é, torna communs os homens, no pensar e no sentir, por 

s dadivas do saber, do bem 
O rádio é um instrumento, não é um programma. Carece, por 

isso, de estar ligado aos propósitos creadores e harmonizadores da educação ou, 
(ESPINHEIRA, 1934, p. 8) 

o Programa Mídias na 
Educação, desenvolvido pela Secretaria de Educação a Distância (Seed), do MEC. Disponível em 

aseducacao/material/radio/radio_basico/radioeeducacao_caminhos.htm.  
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Ainda no Prefácio, Lourenço Filho faz referência direta à recém

escolar. Ele reconhece que a partir da instalação da Rádio Escola Municipal do Distrito 

Federal o Brasil teria “procurado acompanhar esse movimento, tão feliz e tão fecundo

da aproximação entre rádio e educação

estação radiophonica, exclusivamente dedicada às coisas da educação. Referimo

estação do Departamento de Educação do Distrito Federal, 

PRD5” (Ibidem, p. 8 e 9). 

 

Lourenço Filho chama atenção para a formação do quadro de pessoal na produção dos 

materiais radiofônicos para a escola, indicando que “

poderá ser orientada só por professores nem só pelos technicos do b

complementa, sendo mais enfático em relação à sua preocupação com o processo de 

produção, uma vez que as “

para que os programmas educativos, apena tolerados, em geral, passem a ser 

(Ibidem, p. 9). 

 

E como os próprios educadores viam sua participação na produção desses materiais. 

Espinheira faz uma referência ao estudo realizado 

Cooperação Intellectual, em colaboração com a União Internaciona

durante o ano escolar de 1931

afirmações sobre a opinião mais representativa entre os educadores ouvidos

relação entre rádio educação. A ideia dominante, pelo levantamento é que, “

presente, a maioria dos educadores affirma que, pela sua própria natureza, a 

radiodiffusão não pode constituir senão um meio de ensino complementar e de emprego 

limitado.” (1934, p. 32) 

 

Talvez seja exatamente essa visão complementar que direciona a produção das 

emissoras de rádio em funcionamento na época. Espinheira também traça um panorama 

rápido de como as emissoras de rádio vem trabalhando essa relação, de um mo

amplo, ainda na esfera do rádio ‘educativo’. 
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da no Prefácio, Lourenço Filho faz referência direta à recém-inaugurada emissora 

reconhece que a partir da instalação da Rádio Escola Municipal do Distrito 

procurado acompanhar esse movimento, tão feliz e tão fecundo

da aproximação entre rádio e educação. Exemplo disso seria “a existencia de uma 

estação radiophonica, exclusivamente dedicada às coisas da educação. Referimo

estação do Departamento de Educação do Distrito Federal, que funciona sob o prefixo 

Lourenço Filho chama atenção para a formação do quadro de pessoal na produção dos 

materiais radiofônicos para a escola, indicando que “a radio-escola, em particular, não 

poderá ser orientada só por professores nem só pelos technicos do b

complementa, sendo mais enfático em relação à sua preocupação com o processo de 

produção, uma vez que as “soluções praticas exigirão boa dose de psychologia social, 

para que os programmas educativos, apena tolerados, em geral, passem a ser 

E como os próprios educadores viam sua participação na produção desses materiais. 

Espinheira faz uma referência ao estudo realizado pelo Instituto Internacional de 

Cooperação Intellectual, em colaboração com a União Internacional de Radiodiffusão, 

durante o ano escolar de 1931-1932, em diversos países do mundo. O estudo traz as 

a opinião mais representativa entre os educadores ouvidos

relação entre rádio educação. A ideia dominante, pelo levantamento é que, “

presente, a maioria dos educadores affirma que, pela sua própria natureza, a 

radiodiffusão não pode constituir senão um meio de ensino complementar e de emprego 

Talvez seja exatamente essa visão complementar que direciona a produção das 

emissoras de rádio em funcionamento na época. Espinheira também traça um panorama 

rápido de como as emissoras de rádio vem trabalhando essa relação, de um mo

amplo, ainda na esfera do rádio ‘educativo’.  
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inaugurada emissora 

reconhece que a partir da instalação da Rádio Escola Municipal do Distrito 

procurado acompanhar esse movimento, tão feliz e tão fecundo”, 

a existencia de uma 

estação radiophonica, exclusivamente dedicada às coisas da educação. Referimo-nos à 

que funciona sob o prefixo 

Lourenço Filho chama atenção para a formação do quadro de pessoal na produção dos 

escola, em particular, não 

poderá ser orientada só por professores nem só pelos technicos do broadcasting”. E 

complementa, sendo mais enfático em relação à sua preocupação com o processo de 

soluções praticas exigirão boa dose de psychologia social, 

para que os programmas educativos, apena tolerados, em geral, passem a ser desejados” 

E como os próprios educadores viam sua participação na produção desses materiais. 

pelo Instituto Internacional de 

l de Radiodiffusão, 

O estudo traz as 

a opinião mais representativa entre os educadores ouvidos sobre a 

relação entre rádio educação. A ideia dominante, pelo levantamento é que, “Na hora 

presente, a maioria dos educadores affirma que, pela sua própria natureza, a 

radiodiffusão não pode constituir senão um meio de ensino complementar e de emprego 

Talvez seja exatamente essa visão complementar que direciona a produção das 

emissoras de rádio em funcionamento na época. Espinheira também traça um panorama 

rápido de como as emissoras de rádio vem trabalhando essa relação, de um modo mais 
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as estações têm promovido palestras, conferências, aulas de educação physica 
como fazem a Radio Club (PRA3) e a Mayrink Veiga  (PRA9), ambas do Rio; 
transmissões de concertos, espectaculos theatraes,
de interesse geral; programmas infantis, como o ‘Quarto de Hora de Tia 
Beatriz’, da Radio Sociedade (PRA2) e a ‘Hora Infantil’, da Radio Guanabara 
(PRC8); conselhos de hygiene; jornal falado, etc. (

 

Para impulsionar a visão educacional do rádio, o próprio Roquette

criação da Confederação Brasileira de Radiodiffusão, com a filiação de diversas 

emissoras. Mais representativa ainda é a instalação, como órgão da Confederação, da 

Commissão Radio Educativa, 

rádio. 

 

promover o emprego da Radiodiffusão como meio de educação directa, pela 
divulgação de informações techinicas e profissionaes, pelo auxilio ao ensino 
publico, pela melhoria da saúde e da 
desenvolvimento do espírito de paz e concórdia entre os povos, pela propagação
de noticias de interesse geral

 

A partir das orientações da Comissão para a análise da qualidade da programação da

emissoras filiadas à Confederação, é possível se estabelecer as características mais 

gerais do que seriam as preocupações com a produção de materiais radiofônicos de 

cunho educativo. 

 

A Commissão organizou a censura a todas as transmissões radiophonicas
para evitar que sejam irradiados programmas que contenham assumptos 
que: a) sejam redigidos em linguagem imprópria; b) offendam a moral e 
os bons costumes; c) possam, de qualquer modo, concorrer para o 
desenvolvimento do crime, da vingança, do ódio, da va
alcoolismo, e dos maus costumes; d) possam crear antagonismos entre 
raças ou classes sociais; e) encerrem ultraje, vilipendio ou desacato a 
qualquer credo religioso; f) propaguem idéas subversivas da ordem social 
e politica; g) deprimam a acção 
desconfianças e inquietação nas relações internacionais; i) divulguem 
noticias falsas ou tendenciosas. (
 

Outra polêmica, levantada pelo estudo elaborado 

Cooperação Intellectual, é sobre as

primeira percepção seria sobre a 

Nesse caso,  
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as estações têm promovido palestras, conferências, aulas de educação physica 
como fazem a Radio Club (PRA3) e a Mayrink Veiga  (PRA9), ambas do Rio; 
transmissões de concertos, espectaculos theatraes, temporadas lyricas; noticias 
de interesse geral; programmas infantis, como o ‘Quarto de Hora de Tia 
Beatriz’, da Radio Sociedade (PRA2) e a ‘Hora Infantil’, da Radio Guanabara 
(PRC8); conselhos de hygiene; jornal falado, etc. (Ibidem, p. 103)

ionar a visão educacional do rádio, o próprio Roquette-Pinto estrutura a 

Confederação Brasileira de Radiodiffusão, com a filiação de diversas 

. Mais representativa ainda é a instalação, como órgão da Confederação, da 

cativa, incorporando as finalidades educativas e escolares do 

promover o emprego da Radiodiffusão como meio de educação directa, pela 
divulgação de informações techinicas e profissionaes, pelo auxilio ao ensino 
publico, pela melhoria da saúde e da hygiene, pelo apuro do gosto artístico, pelo 
desenvolvimento do espírito de paz e concórdia entre os povos, pela propagação
de noticias de interesse geral. (Ibidem, p. 104) 

das orientações da Comissão para a análise da qualidade da programação da

emissoras filiadas à Confederação, é possível se estabelecer as características mais 

gerais do que seriam as preocupações com a produção de materiais radiofônicos de 

A Commissão organizou a censura a todas as transmissões radiophonicas
para evitar que sejam irradiados programmas que contenham assumptos 
que: a) sejam redigidos em linguagem imprópria; b) offendam a moral e 
os bons costumes; c) possam, de qualquer modo, concorrer para o 
desenvolvimento do crime, da vingança, do ódio, da va
alcoolismo, e dos maus costumes; d) possam crear antagonismos entre 
raças ou classes sociais; e) encerrem ultraje, vilipendio ou desacato a 
qualquer credo religioso; f) propaguem idéas subversivas da ordem social 
e politica; g) deprimam a acção das autoridades constituidas; h) suscitem 
desconfianças e inquietação nas relações internacionais; i) divulguem 
noticias falsas ou tendenciosas. (Ibidem, p. 105 e 106) 

Outra polêmica, levantada pelo estudo elaborado pelo Instituto Internacional de 

, é sobre as visões do rádio no processo de educação escolar. A 

primeira percepção seria sobre a educação escolar pelo rádio no ensino elementar. 
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as estações têm promovido palestras, conferências, aulas de educação physica – 
como fazem a Radio Club (PRA3) e a Mayrink Veiga  (PRA9), ambas do Rio; 

temporadas lyricas; noticias 
de interesse geral; programmas infantis, como o ‘Quarto de Hora de Tia 
Beatriz’, da Radio Sociedade (PRA2) e a ‘Hora Infantil’, da Radio Guanabara 

p. 103) 

Pinto estrutura a 

Confederação Brasileira de Radiodiffusão, com a filiação de diversas 

. Mais representativa ainda é a instalação, como órgão da Confederação, da 

incorporando as finalidades educativas e escolares do 

promover o emprego da Radiodiffusão como meio de educação directa, pela 
divulgação de informações techinicas e profissionaes, pelo auxilio ao ensino 

hygiene, pelo apuro do gosto artístico, pelo 
desenvolvimento do espírito de paz e concórdia entre os povos, pela propagação 

das orientações da Comissão para a análise da qualidade da programação das 

emissoras filiadas à Confederação, é possível se estabelecer as características mais 

gerais do que seriam as preocupações com a produção de materiais radiofônicos de 

A Commissão organizou a censura a todas as transmissões radiophonicas 
para evitar que sejam irradiados programmas que contenham assumptos 
que: a) sejam redigidos em linguagem imprópria; b) offendam a moral e 
os bons costumes; c) possam, de qualquer modo, concorrer para o 
desenvolvimento do crime, da vingança, do ódio, da vadiagem, do 
alcoolismo, e dos maus costumes; d) possam crear antagonismos entre 
raças ou classes sociais; e) encerrem ultraje, vilipendio ou desacato a 
qualquer credo religioso; f) propaguem idéas subversivas da ordem social 

das autoridades constituidas; h) suscitem 
desconfianças e inquietação nas relações internacionais; i) divulguem 

pelo Instituto Internacional de 

o rádio no processo de educação escolar. A 

pelo rádio no ensino elementar. 
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A radiodiffusão não empregando senão a li
lógico é relativamente tardio entre as crianças, e que lhes permitte adaptar uma 
attitude puramente receptiva, não deveria pois ser empregada senão raramente no 
ensino elementar e com fim antes recreativo.” (

 

Outros educadores, no entanto, “

encontra seu emprego mais productivo no ensino primário, cujos programmas, mais 

simples, podem ser mais facilmente conciliados com os programmas radiodiffundidos.” 

(Idem) 

 

Espinheira passa, então, a enumerar as funções do rádio nos processos educativos 

escolares. Inicialmente, delimita a relação entre professor e o novo veículo de 

comunicação.  

 

Neste domínio, dissemos, o radio não pode substituir o mestre e professor na 
sua ação directa sobre os alumnos. Sua função consiste em secundar
na sua tarefa educativa, completando
uma fonte de informação supplementar; em permittir aos alumnos a assistência 
de cursos originaes feitos
intellectual, dando

 
 

A mesma visão bancária de educação ainda subsiste, e a denegação dos espaços 

periféricos também está presente. Para Espinheira, 

populosos e cultos, o rádio romperá esse isolamento permittindo a introducção de mais 

variedades nos seus programas, e estimulando o ensino do professor e o trabalho dos 

alumnos.” (1934, p. 34).  

 

E é a partir do contexto de

inicia uma série de recomendações para a produção dos materiais destinados à educação 

pelo rádio, mais precisamente à atuação do rádio ‘escolar’. Uma delas é sobre as 

características específicas do veículo

dos materiais escolares. A orientação incorpora uma crítica exatamente ao formato das 

grandes conferências, bastante usuais na época de Roquette
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A radiodiffusão não empregando senão a linguagem oral, cujo desenvolvimento 
lógico é relativamente tardio entre as crianças, e que lhes permitte adaptar uma 
attitude puramente receptiva, não deveria pois ser empregada senão raramente no 
ensino elementar e com fim antes recreativo.” (Idem, p. 33) 

Outros educadores, no entanto, “ao contrario, julgam que a radiodiffusão educativa 

encontra seu emprego mais productivo no ensino primário, cujos programmas, mais 

simples, podem ser mais facilmente conciliados com os programmas radiodiffundidos.” 

Espinheira passa, então, a enumerar as funções do rádio nos processos educativos 

escolares. Inicialmente, delimita a relação entre professor e o novo veículo de 

Neste domínio, dissemos, o radio não pode substituir o mestre e professor na 
ão directa sobre os alumnos. Sua função consiste em secundar

na sua tarefa educativa, completando-a. sua razão de ser está em representar 
uma fonte de informação supplementar; em permittir aos alumnos a assistência 
de cursos originaes feitos por especialistas; em despertar a curiosidade 
intellectual, dando-lhes idéas novas. (Ibidem, p. 34) 

A mesma visão bancária de educação ainda subsiste, e a denegação dos espaços 

periféricos também está presente. Para Espinheira, “Nas escolas isoladas dos meios 

populosos e cultos, o rádio romperá esse isolamento permittindo a introducção de mais 

variedades nos seus programas, e estimulando o ensino do professor e o trabalho dos 

E é a partir do contexto dessa relação entre rádio, professor e estudante que Espinheira 

inicia uma série de recomendações para a produção dos materiais destinados à educação 

pelo rádio, mais precisamente à atuação do rádio ‘escolar’. Uma delas é sobre as 

do veículo, e que repercutiriam nas especificidades também 

A orientação incorpora uma crítica exatamente ao formato das 

grandes conferências, bastante usuais na época de Roquette-Pinto à frente da Rádio 
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nguagem oral, cujo desenvolvimento 
lógico é relativamente tardio entre as crianças, e que lhes permitte adaptar uma 
attitude puramente receptiva, não deveria pois ser empregada senão raramente no 

ao contrario, julgam que a radiodiffusão educativa 

encontra seu emprego mais productivo no ensino primário, cujos programmas, mais 

simples, podem ser mais facilmente conciliados com os programmas radiodiffundidos.” 

Espinheira passa, então, a enumerar as funções do rádio nos processos educativos 

escolares. Inicialmente, delimita a relação entre professor e o novo veículo de 

Neste domínio, dissemos, o radio não pode substituir o mestre e professor na 
ão directa sobre os alumnos. Sua função consiste em secundar o professor 

a. sua razão de ser está em representar 
uma fonte de informação supplementar; em permittir aos alumnos a assistência 

por especialistas; em despertar a curiosidade 

A mesma visão bancária de educação ainda subsiste, e a denegação dos espaços 

“Nas escolas isoladas dos meios 

populosos e cultos, o rádio romperá esse isolamento permittindo a introducção de mais 

variedades nos seus programas, e estimulando o ensino do professor e o trabalho dos 

ssa relação entre rádio, professor e estudante que Espinheira 

inicia uma série de recomendações para a produção dos materiais destinados à educação 

pelo rádio, mais precisamente à atuação do rádio ‘escolar’. Uma delas é sobre as 

, e que repercutiriam nas especificidades também 

A orientação incorpora uma crítica exatamente ao formato das 

Pinto à frente da Rádio 
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A radiodiffusão, por ser um processo de ensino puramente verbal pode, se não 
houver cuidado, provocar a fadiga e a distracção dos ouvintes. Falta
fixar a attenção dos alumnos, as impressões visuaes. Para captar a attenção, será 
indispensavel de
necessário, pois, apresentar
reconstituam as imagens. Em vez de fazer uma conferencia sobre os homens e 
as coisas, deve
fazendo falar os feitos e as idéas, apresentado
assim dizer, da attenção dos ouvintes.” (

 

Após essas observações de caráter mais geral, Espinheira desce aos detalhes sobre a 

produção direcionada ao rádio escolar. Enumera 

conteúdos possíveis (p. 45 a 57)

Mas isso é uma discussão para um outro artigo.
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A radiodiffusão, por ser um processo de ensino puramente verbal pode, se não 
houver cuidado, provocar a fadiga e a distracção dos ouvintes. Falta
fixar a attenção dos alumnos, as impressões visuaes. Para captar a attenção, será 
indispensavel despertar por outros processos a imaginação dos alumnos. É 
necessário, pois, apresentar-se o assumpto de um modo vivo, em termos que 
reconstituam as imagens. Em vez de fazer uma conferencia sobre os homens e 
as coisas, deve-se tanto quanto possível, despertar a realidade dos factos, 
fazendo falar os feitos e as idéas, apresentado-os de modo a apoderar
assim dizer, da attenção dos ouvintes.” (Ibidem, p. 35) 

Após essas observações de caráter mais geral, Espinheira desce aos detalhes sobre a 

produção direcionada ao rádio escolar. Enumera os formatos possíveis 

p. 45 a 57) e como organizar os programas escolares (p. 58 a 72)

Mas isso é uma discussão para um outro artigo. 
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A radiodiffusão, por ser um processo de ensino puramente verbal pode, se não 
houver cuidado, provocar a fadiga e a distracção dos ouvintes. Falta-lhe para 
fixar a attenção dos alumnos, as impressões visuaes. Para captar a attenção, será 

spertar por outros processos a imaginação dos alumnos. É 
se o assumpto de um modo vivo, em termos que 

reconstituam as imagens. Em vez de fazer uma conferencia sobre os homens e 
r a realidade dos factos, 

os de modo a apoderar-se, por 

Após essas observações de caráter mais geral, Espinheira desce aos detalhes sobre a 

os formatos possíveis (p. 35 a 44); os 

organizar os programas escolares (p. 58 a 72). 
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