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CARTA ABERTA SOBRE O PIONEIRISMO NO RÁDIO BRASILEIRO

Setembro é um mês de comemorações para a radiodifusão brasileira. Neste ano a

Rádio MEC AM comemora 98 anos como um marco para a radiodifusão pública do

país. Originária da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro e doada ao Ministério da

Educação e Cultura por Roquette-Pinto, a MEC AM é a emissora com transmissões

regulares mais antiga em atividade no país. Também em setembro aconteceu a primeira

grande demonstração pública de transmissão radiofônica no Brasil. Devido a isso,

algumas informações repetem-se a cada ano, mesmo que não tenham base científica.

Assim, nós, pesquisadores de rádio e mídia sonora, vimos a público para esclarecer

alguns fatos a partir dos estudos desenvolvidos no país.

A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro não começou a transmitir em 7 de

setembro de 1922. Naquela data, durante a inauguração da Exposição Internacional do

Rio Janeiro, evento comemorativo ao centenário da independência do país, o que

ocorreu foi uma demonstração pública organizada pela Westinghouse International

Company, usando a estação SPC, instalada no Corcovado. Posteriormente, outras

demonstrações semelhantes foram realizadas, incluindo também a Western Electric

Company.

As irradiações da Exposição Internacional do Rio Janeiro não se constituem no

início oficial do rádio no Brasil. Por que se atribuiria a elas o qualificativo de “oficial”?

As demonstrações visavam a comercialização de equipamentos para radiotelefonia e

radiocomunicação. A confusão se deve ao fato de a primeira transmissão ter ocorrido

durante a inauguração do evento, com o discurso do presidente da República, Epitácio

Pessoa. Se foi “oficial”, quaisquer outras demonstrações de equipamentos durante a

exposição também o foram. Há ainda, neste sentido, irradiações anteriores. Em 1º de

abril de 1920, por exemplo, a Marconi Company realizou experiência com objetivo

comercial semelhante, conectando as instalações da Marinha, na ilha das Cobras, com o

Palácio Rio Negro, em Petrópolis, local de veraneio da Presidência da República. Essa

última tinha como solicitante o governo. Uma das vozes transmitidas foi também a de



Epitácio Pessoa, que, do palácio, conversou com um senador. Desta forma, poderia se

caracterizar também como oficial.

Pesquisas realizadas ao longo dos últimos 30 anos, confirmam que, como

instituição, o meio começa a se constituir ainda em meados da década de 1910,

consolidando-se a partir de 1932 com a regulamentação da publicidade radiofônica por

parte do governo federal. Estudos recentes demonstram que a história do rádio no país

começou antes de 1922. Assim, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada em 20 de

abril de 1923, não é a pioneira da radiodifusão brasileira. O Rádio Clube de

Pernambuco, instalado em 6 de abril de 1919, a precede.

A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro não foi inaugurada em 7 de setembro de

1923. Nesta data, a entidade passa a usar um transmissor cedido pelo governo. Antes,

utilizava equipamento emprestado ou quase amador. Foi fundada em 20 de abril de

1923. Fez sua primeira transmissão no dia 1º de maio do mesmo ano. De 1924 a 1926,

chega a dividir essa estrutura de transmissão com o Rádio Clube do Brasil, fundado em

1º de junho de 1924 por Elba Dias. Como recorda Henrique Foreis Domingues, o

Almirante, em seu livro No tempo de Noel Rosa: “Nos primeiros anos de suas vidas

[referência às rádios Sociedade e Clube do Brasil], quando nenhum espírito de

competição orientava aqueles arrojados empreendimentos, além de pouquíssimas horas

em que se mantinham no ar, as duas emissoras acertavam um sistema de irradiações

intercaladas, a fim de, principalmente, acomodar os interesses dos ouvintes sempre em

número crescente. Suas transmissões se faziam em dias alternados: às segundas, quartas

e sextas, funcionava uma delas, às terças, quintas e sábados, a outra”.

Em Recife, amadores operavam estações desde meados dos anos 1910. Foram

passando da radiotelegrafia e da radiotelefonia para o rádio. Com o surgimento da

KDKA, emissora pioneira dos Estados Unidos, intensifica-se o interesse deles em

relação à transmissão sonora. No Brasil, tais irradiações seguiam sendo consideradas

clandestinas. Há registros, inclusive, de perseguição das autoridades em relação aos que

operavam essas estações. Por isso não há registros dessas transmissões, o que se resolve

somente após a fundação da Rádio Sociedade e por hábil intermediação de Edgard

Roquette-Pinto junto ao governo. Fica-se na dependência de relatos de protagonistas e

testemunhas. Vários apontam para o início do ano de 1923.

A indicação mais clara presente em relatos e jornais da época é de irradiação no

mês de fevereiro de 1923. Seus principais protagonistas: Oscar Moreira Pinto e Oscar

Dubeux Pinto. Radiotelegrafista da marinha mercante, Moreira Pinto voltara pouco



antes para Recife, trazendo na bagagem equipamentos aos quais Dubeux, espécie de

garoto-prodígio entre os eletricistas da cidade, juntou um microfone construído

caseiramente. Na mesma época, Tito Xavier, que não fazia ainda parte do Rádio Clube,

transmitia voz e música clandestinamente.

A primeira transmissão clara de som em território brasileiro, no entanto, é

anterior a tudo isso. Ocorreu, em 17 de abril de 1911, na costa da Bahia. Trata-se da

demonstração do chamado sistema Telefunken a bordo do SMS von der Tann,

cruzador-encouraçado alemão, de onde se transmitiu música captada pela Estação de

Amaralina.

Todas essas observações são amparadas em pesquisas científicas avalizadas pelo

meio universitário brasileiro e, portanto, se baseiam na existência de indícios e de

provas a respeito (sobre isso, ver os textos de Luiz Artur Ferraretto, Pedro Serico Vaz

Filho e Adriana Santana, Ana Veloso e Paula Reis Melo). A ciência, como se sabe,

avança a partir de novas descobertas. Em 2019, em decorrência dessas descobertas,

pesquisadores do GT História da Mídia Sonora da Associação Brasileira de

Pesquisadores de História da Mídia – ALCAR divulgaram a Carta de Natal, um marco

nos estudos radiofônicos e que ajuda a compreender o contexto de um meio

historicamente marcante no Brasil.

Ciência, comunicação e sociedade andam de mãos dadas. Devemos reconhecer

as mudanças fundamentadas e os sujeitos dos acontecimentos. Conhecer a história nos

permite compreender o presente.
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