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A primeira estação de rádio comercial no mundo, chamada KDKA, 
nasceu nos Estados Unidos em 1920. No Brasil, a primeira emissora 
foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro (RSRJ) que começou a 
operar oficialmente em 1º. de maio de 1923.  
 
Neste trabalho será apresentado um resumo da história relacionada 
com o início da radiodifusão, dando-se ênfase aos fatos e eventos 
ocorridos no Brasil. Ele servirá de introdução para outros artigos a 
serem publicados nesta revista, dentro do mesmo tema. 
 
 
The word’s first commercial radio station, called KDKA, was born in the 
United States in 1920. In Brazil, the first radio station was the Radio Society 
of Rio de Janeiro (RSRJ) that officially started to operate on May 1st, 1923. 
 
 In this work a short history related to the beginning of the broadcasting will 
be presented, with emphasis to the facts and events that took place in Brazil. 
It will be an introduction to other articles to be published in this magazine, 
on the same subject. 
 
 
 
1 – A era antes da radiodifusão 
 
O Telégrafo Sem Fios (ou TSF) foi um aperfeiçoamento do Telégrafo 
inventado em 1844 pelo norte-americano Samuel F. B. Morse (1791-
1872). 
 
O  cientista italiano Guglielmo Marconi (1874-1937) nasceu em 25 
de abril na cidade de Bolonha (Itália). Na casa onde morava (Villa 
Griffone),  em 1895, ele  conseguiu transmitir uma mensagem 
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telegráfica (constituída por traços e pontos, tal qual o código Morse) 
a uma distância aproximada de 2 km. 
 

       
(a)                   (b)                    (c)                     (d) 

 

Figura 1 
Centenário do nascimento de Guilherme Marconi. 

a) Selo comemorativo RHM C-839 (Cr$ 2,50). 
b) Variedade: omissão da faixa branca superior e faixa branca inferior mais larga. 

c) Carimbo comemorativo: São Paulo, SP (25/30-4-1974, ZIONI 2034 B). 
Carimbo de primeiro dia (25 ABR 74). 

d) Carimbo comemorativo: Rio de Janeiro, GB (ZIONI 2034 A). 
 

Em vez de fios, como no telégrafo de Morse, o meio de transmissão 
usado por Marconi era constituído pelas chamadas “ondas de rádio”. 
Nascia, nessa época, a radiotelegrafia.  
 
Durante a década de 1910, radiotelegrafistas da marinha mercante e 
das estações costeiras  nos Estados Unidos ouviam constantemente, 
nos fones de ouvido de seus receptores, óperas, leituras da bíblia, 
poemas, etc. Era a radiodifusão (transmissão, por meio de ondas de 
rádio, de   música, notícias, etc., destinada à recepção pública)  que 
começava a dar os seus primeiros passos.  
 
Por duas ocasiões os Correios do Brasil homenagearam Marconi em 
selos. A primeira foi em 25/4/1974 com a emissão Centenário do 
nascimento de Guilherme Marconi (figura 1). A segunda ocorreu em 
5/5/1995 com a emissão Homenagem a Guglielmo Marconi – 
Precursor da Radiodifusão, por ocasião do centenário da sua primeira 
transmissão de radiotelegrafia (figura 2). 
 
No primeiro selo (RHM C-839), em um fundo azul escuro aparece, 
em primeiro plano, a estátua do Cristo Redentor no morro do 
Corcovado; na base há uma fita com cores ( verde, amarelo) da 
bandeira basileira (metade da esquerda) e cores (verde, branco, 
vermelho) da bandeira italiana (metade da direita). Em segundo 
plano está a efígie do cientista, dando a idéia da luz emitida por uma 
lâmpada. 
 
Em 12 de outubro de 1931, através de um comando a ser enviado 
por ondas de rádio a partir da Itália, Marconi iria acender as luzes 
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que iluminariam, pela primeira vez, a estátua do Cristo redentor na 
cidade do Rio de Janeiro. Contudo, o mau tempo no dia da 
inauguração prejudicou a recepção dos sinais enviados por Marconi e 
o sistema de iluminação foi acionado localmente. Esta é a explicação 
para os elementos presentes no referido selo de 1974. 
 

     
(a)                                              (b) 

Figura 2 
 

Centenário da primeira transmissão de telégrafo sem fio por Guglielmo Marconi. Selo 
comemorativo RHM C-1941 (R$ 0,84). 

a) Carimbo comemorativo (primeiro dia de circulação): Brasília, DF (5/5/95, 
ZIONI 5578). 
b) Carimbo comemorativo. Dia de Marconi – 100 anos do telégrafo sem fio – 

Instituto Italiano de Cultura - Sociedade Italiana de Beneficência e Mútuo 
Socorro – SIBMS – ECT - Rio de Janeiro, RJ (24 a 30 JUL /95, ZIONI 5624). 

 
 
Na segunda emissão (RHM C-1941), a descrição apresentada no 
edital da ECT é a seguinte: “O selo foi desenvolvido a partir de quatro 
imagens básicas. A primeira consiste em uma sintetização da onda 
por meio de degradée do verde ao branco e deste ao vermelho. A 
segunda imagem refere-se a Guglielmo Marconi e a terceira ao 
instrumento em que foi desenvolvida, pela primeira vez, a 
transmissão de ondas sem fio. Por último, uma homenagem ao país 
do cientista, em degradées nas cores da bandeira da Itália.” 
 
Existem dois equívocos técnicos nessa descrição: 
 

a) A onda sintetizada (parte inferior do selo) é a representação de 
um sinal de rádio conhecido por Amplitude Modulada (ou, mais 
comumente, AM), tecnologia usada na transmissão de voz ou 
música., no início da radiodifusão. O que Marconi realmente 
inventou foi a transmissão de códigos de telegrafia e não a de 
voz ou música. 
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b) O instrumento para transmitir as ondas sem fio (lado direito do 
selo) na realidade é um receptor (bem simples) com cristal de 
galena usado para captar as ondas sem fio, e não para 
transmiti-las. 

 
2 – Os experimentos de um padre Brasileiro 
 
Roberto Landell de Moura (1861-1928) nasceu na cidade de Porto 
Alegre (RS) em 21 de janeiro (figura 3). Estudou no Colégio dos 
Jesuítas, em São Leopoldo (RS). Em 1878 foi para Roma, na Itália, 
onde desenvolveu seus estudos nas áreas religiosa e científica (Física 
e Eletricidade). Em 28 outubro 1886 foi ordenado sacerdote, quando 
então rezou a sua primeira missa. 
 
De volta ao Brasil em 1887 o Padre Landell de Moura passou a 
dedicar-se simultaneamente às atividades sacerdotais e às pesquisas 
científicas, em várias cidades dos Estados do Rio Grande do Sul e de 
São Paulo. 
 

 
 

Figura 3 
Padre Roberto Landell de Moura - Pioneiro da radiodifusão no Brasil. 

Reprodução de quadro existente na FEPLAM (Fundação Educacional e Cultural Padre 
Landell de Moura) em Porto Alegre, RS. Foto tirada por Carlos Alberto Fazano, 
pesquisador e estudioso da história das Telecomunicações (www.fazano.pro.br). 

 
 
Entre 1892 e 1893 começou a fazer as primeiras experiências para a 
transmissão sem fio da voz. Portanto, cerca de três anos antes do 
primeiro experimento de radiotelegrafia realizado por Marconi. Mas 
não há documentação que prove tais trabalhos de Landell de Moura. 
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O que está perfeitamente documentado (Jornal do Comércio de 10 de 
junho de 1900) foi a demonstração em 3 de junho daquele ano, em 
São Paulo (SP), da Av. Paulista para o alto do bairro de Santana (na 
zona norte da cidade), com a presença de autoridades e da imprensa. 
O padre gaúcho mostrou uma operação de telefonia sem fio, com 
aparelhos de sua invenção, numa distância aproximada de 8 
quilômetros em linha reta entre o transmissor e receptor. 
 
Infelizmente as experiências de Landell de Moura foram duramente 
criticadas tanto pela população em geral como pela própria Igreja. Ele 
foi considerado maluco, herege, bruxo, etc. Uma tarde, após 
ministrar a extrema-unção a um doente, encontrou seu pequeno 
laboratório incendiado e totalmente destruído, incluindo os aparelhos 
por ele inventados, suas ferramentas, suas anotações pessoais, etc. 
Em 1905 o padre escreveu para o então Presidente da República, Dr. 
Francisco de Paula Rodrigues Alves, solicitando dois navios da 
esquadra brasileira para uma demonstração pública de seus inventos 
em alto mar. Como resposta, um gentil telegrama da Presidência 
informava não ser possível, no momento, atender a tal pedido. 
Landell de Moura deveria aguardar uma nova oportunidade...  
 

     
(a) (b) 

 

Figura 4 
Inauguração do CPqD da Telebrás – Centro de Pesquisa e desenvolvimento “Padre 

Roberto Landell de Moura”. 
a) Selo comemorativo RHM C-1172 (Cr$ 5,00) e carimbo de primeiro dia: 07 

NOV 80 (São Paulo, SP). 
b) Carimbo comemorativo: 7 a 13/11/80, ECT-Campinas-SP (ZIONI 3267). 

 
 
As invenções do padre gaúcho foram patenteadas nos Estados Unidos 
(por ele próprio), mas, expirados os prazos, caíram no domínio 
público. Certamente elas serviram de fonte de inspiração para outros 
cientistas espalhados pelo mundo! 
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Em uma justa homenagem a esse pioneiro da radiodifusão no Brasil, 
o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás (CPqD) em 
Campinas, SP, recebeu o nome de “Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento Padre Roberto Landell de Moura”. Criado por 
despacho presidencial em 2 de abril de 1976, o CPqD  teve sua 
inauguração comemorada pela ECT com um selo emitido em 7 de 
novembro de 1980 (figura 4). 
 
 
 
 
3 – O nascimento da radiodifusão   
 
No mundo, a primeira estação de rádio comercial começou a operar 
oficialmente em 2 de novembro de 1920, transmitindo programas 
para vários ouvintes. Ela recebeu o prefixo de KDKA (figura 5). 
 
A emissora tinha o seu transmissor instalado dentro do parque 
industrial da empresa Westinghouse Electric and Manufacturing 
Company, na cidade   de East Pittsburgh, na Pennsylvania, EUA. O 
reponsável por tal evento foi o engenheiro americano Frank Conrad 
(1874–1941).   
 

           
(a)                                                  (b) 

 

Figura 5 
Cinderelas alusivas à primeira emissora de rádio no mundo (KDKA ). 

a) Propaganda do novo transmissor Westinghouse da emissora (Novembro de 
1939). Rede azul da NBC (National Broadcasting Company). 

b) Selo de recepção verificada (Verified Reception Stamp). Era usado nas 
respostas das emissoras aos ouvintes que enviavam informações sobre a 

qualidade da recepção. Impressos por American Bank Note Co. Comercializados 
pela empresa EKKO (iniciais nos cantos do selo). 
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O primeiro programa levado ao ar foi a apuração da eleição de 
Warren G. Harding à presidência dos Estados Unidos. Na noite de 2 
de novembro os resultados das apurações eram enviados, por 
telefone, à emissora, em combinação com o jornal Pittsburgh News. 
Imediatamente um locutor os retransmitia pelo microfone da KDKA. 
 
Essa estação  nasceu quase que por acaso. Em 1919, com o fim da 
primeira Guerra Mundial (1914-1918), a Westinghouse (fabricante de 
equipamentos de radiocomunicação para as tropas na guerra) se viu 
diante de um grande estoque de receptores. Então surgiu a idéia de 
erguer uma antena no pátio da fábrica e transmitir música para os 
habitantes do bairro. Através de apelos de vendas feitos nos 
intervalos das músicas, os aparelhos receptores encalhados foram 
comercializados em pouquíssimo tempo. 
 
O desenvolvimento da radiodifusão nos Estados Unidos foi bastante 
rápido. Em 1925 já existiam cerca 578 estações emissoras 
licenciadas. No mesmo ano, o número de aparelhos receptores de 
rádio nesse país atingia o marca de 4 milhões!  
 
Na Europa, a exploração regular dos serviços de radiodifusão teve 
início na Inglaterra, em 14 de novembro de 1922, com as 
transmissões da BBC (British Broadcasting Corporation) de Londres. 
 
 
 
4 – As primeiras tentativas no Brasil 
 
Em 1922, para comemorar o Primeiro Centenário da Independência 
do Brasil, foi realizada uma exposição na cidade do Rio de Janeiro 
(DF), mais precisamente na Esplanada do Castelo. Tal evento 
destinava-se a mostrar o avanço tecnológico da época e incrementar 
o intercâmbio comercial. 
 
Inicialmente era para ser uma Exposição Nacional. Porém, devido à 
grande quantidade de países interessados em participar das 
comemorações, o evento transformou-se em uma Exposição 
Internacional. Foram construídos 15 pavilhões para os países 
expositores, além de um pavilhão para cada Estado brasileiro. 
 
Os Correios emitiram uma série de 3 selos para comemorar o 
Centenário da Independência e a realização da “Exposição Nacional” 
(figura 6). 
 
Dentro de uma estratégia de marketing, na busca de novos 
mercados, a empresa americana Westinghouse enviou ao Brasil, a 
título de demonstração, uma estação emissora de rádio que foi 
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instalada no alto do morro do Corcovado (onde hoje está a estátua do 
Cristo Redentor). 
 

   
(a)                             (b)                              (c) 

 

Figura 6 
Série comemorativa do Centenário da Independência e Exposição Nacional do Brasil 

(7/9/1922). 
a) RHM C-14 (100 réis) � Reprodução do quadro “Independência ou morte” 

(também conhecido por “O grito do Ipiranga”), de Pedro Américo (óleo 
sobre tela, 1888). Acervo do Museu do Ipiranga em São Paulo, SP. 

b) RHM C-15 (200 réis) � D. Pedro I (Primeiro Imperador) no lado esquerdo, 
José Bonifácio (Patriarca da Independência) no lado direito. 

c) RHM C-16 (300 réis) � Vista panorâmica da Exposição Nacional. No canto 
esquerdo superior, efígie do Presidente Epitácio Pessoa. 

 
Junto com o transmissor também vieram dos Estados Unidos 80 
aparelhos receptores de rádio que, além de serem instalados no 
recinto da exposição, também foram distribuídos em locais públicos 
nas cidades de Petrópolis, Niterói e São Paulo. 
 
Em 7 de setembro, às 21:00 horas,  estação de rádio instalada no 
morro do Corcovado transmitiu o discurso de inauguração da 
exposição, feito pelo então Presidente Dr. Epitácio da Silva Pessoa. 
Ele foi captado e reproduzido pelos alto-falantes (do tipo corneta ou 
pescoço de ganso) dos vários receptores instalados não só na área da 
exposição, mas também nas outras localidades. Em nosso país, essa 
foi a primeira transmissão radiofônica devidamente documentada e 
que teve um reconhecimento oficial. 
 
Após a inauguração da exposição, por alguns dias foram transmitidas 
óperas diretamente do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Devido à 
falta de um projeto para dar continuidade à demonstração pública da 
radiodifusão, as transmissões foram logo encerradas, a estação foi 
desmontada e os equipamentos foram devolvidos ao país de origem. 
 
Segundo alguns historiadores, um grupo de amadores da TSF, 
interessado no estudo de Radioeletricidade e Telegrafia Sem Fio, 
fundou em 6 de abriu de 1919 na cidade do Recife (PE), a Rádio 
Clube de Pernambuco. Esse grupo teria realizado, nessa época, 
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experiências com um transmissor de radiotelegrafia que havia sido  
importado da França. 
 
 
 
5 – A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro 
 
Edgard Roquette-Pinto (1884-1954) foi médico legista, professor, 
antropólogo, etnólogo e ensaísta brasileiro. Nasceu na cidade do Rio 
de Janeiro, em Botafogo, no dia 25 de setembro. Foi um dos maiores 
vultos do nosso país. Dotado de grande cultura, era uma pessoa 
humilde e muito simples no trato. (figura 7). 
 

        
(a) (b) 

 
Figura 7 

Edgard Roquette-Pinto - Pioneiro da radiodifusão no Brasil. 
a) Carimbo comemorativo (25/30-3-74, ZIONI?), selo comemorativo RHM C-

836 (Cr$ 0,40) e carimbo de primeiro dia: 25 MAR 74 (São Paulo, SP). Série: 
Homenagem aos meios de comunicação: Imprensa, Rádio e TV. 

b) Carimbo comemorativo: João Pessoa, PB (ZIONI 2019 A). 
 

 
Henri Charles Morize (1860-1930) nasceu em Beaune, na França 
(em 31 de dezembro), e radicou-se no Brasil em 1874. Em 1884 
naturalizou-se Brasileiro (Henrique Charles Morize). Engenheiro 
industrial, geógrafo e engenheiro civil, foi o primeiro presidente da 
Academia Brasileira de Ciências (ABC), de 1916 a 1926 (figura 8).  
 
As transmissões de rádio durante a inauguração da Exposição 
Internacional do Centenário da Independência sensibilizaram poucas 
pessoas. Entre elas estava Roquette-Pinto que, fascinado por novas 
tecnologias, percebeu logo a enorme potencialidade da radiodifusão, 
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tecnologia que começava a se espalhar pelo mundo. Segundo ele, 
“eis uma máquina importante para educar nosso povo”. 
 
Convicto de que era primordial para o Brasil utilizar essa nova 
tecnologia, Roquette-Pinto conseguiu sensibilizar com suas idéias o 
Presidente da ABC (na época o professor Henrique Morize). Segundo 
suas próprias palavras, sua idéia era utilizar o rádio “pela cultura 
dos que vivem em nossa terra, pelo progresso do Brasil”.  
 

 
 

Figura 8 
Henrique Charles Morize – Pioneiro da radiodifusão no Brasil. 

Prof. Morize em seu laboratório. Foto publicada na revista RÁDIO PHONO (volume I, 
No. 9, abril de 1930, página 285) por ocasião do falecimento do cientista (19 de março 
de 1930). Colaboração de Carlos Alberto Fazano, pesquisador e estudioso da história 

das Telecomunicações (www.fazano.pro.br). 
 
 

Foi assim que, em 20 de abril de 1923, na sala de Física da Escola 
Politécnica (Largo de São Francisco), durante uma reunião da ABC, 
um grupo de cientistas, professores e intelectuais, entre eles os 
membros da ABC, fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro 
(RSRJ). O primeiro Conselho Diretor da RSRJ (1923-1927) teve 
Henrique Morize como Presidente e Roquette-Pinto como Secretário. 
 
Em 1º. de maio de 1923 a RSRJ entrou no ar em caráter 
experimental, instalada no anfiteatro de Física na Escola Politécnica e 
operando um transmissor doado pela Casa Pekan de Buenos Aires, 
Argentina. As transmissões regulares começaram em 7 de setembro 
do mesmo ano, com o prefixo de PRA-2.  
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Em setembro de 1924 transferiu-se para o Pavilhão da 
Tchecoslováquia, na Av. das Nações (local cedido pelo governo 
daquele país depois de encerrada a Exposição Internacional do 
Centenário da Independência), onde dispunha de espaço e 
equipamento suficientes para cumprir seus objetivos. 

Em resumo, 20 de abril de 1923 é considerada como a data em que 
teve início a radiodifusão no Brasil. Roquete Pinto ficou conhecido 
como o "pai do rádio brasileiro". O dia 25 de setembro foi 
institucionalizado como o “dia do rádio” ou o “dia da radiodifusão”. 

 

6 – Os primeiros anos da RSRJ 
 
Logo após a fundação da RSRJ apareceram outras emissoras. A Rádio 
Clube de Pernambuco, após uma reorganização em 17 de outubro de 
1923, tornou-se a segunda emissora brasileira de radiodifusão. 
 
Depois vieram: Sociedade Rádio Educadora Paulista (SP, final de 
1923), Rádio Sociedade Rio-Grandense (RS, 1924), Rádio Clube do 
Brasil (RJ, 1924), Rádio Mayrink Veiga (RJ, 1926), Rádio Cruzeiro do 
Sul (SP, 1927), etc. No final de 1930 já existiam 16 emissoras 
operando oficialmente no país. 
 
A maneira como essas primeiras emissoras foram organizadas era 
idêntica à da RSRJ, ou seja, uma organização sob a forma de um 
“clube” ou de uma “associação” onde os ouvintes eram sócios e 
contribuíam com mensalidades para custear a operação e 
manutenção da emissora. Os programas eram voltados para a 
difusão da cultura e da ciência, sem fins comercias. A legislação 
vigente na época proibia a veiculação de publicidade (ou reclames) 
durante a programação das emissoras. 
A programação era feita pelos próprios sócios, os quais emprestavam 
discos de óperas, escreviam textos, etc. (um agradecimento era 
apresentado no ar, durante as transmissões). 
 
Em 13 de outubro de 1923, sob a direção de Roquette-Pinto, nasceu 
a revista RÁDIO, que foi o órgão oficial da emissora. Era quinzenal, 
tinha 48 páginas e foi editada até janeiro de 1926. Suas funções 
eram: divulgar as atividades da RSRJ, informar seus sócios sobre o 
que ocorria no mundo da radiodifusão, elevar os conhecimentos 
culturais desses sócios, etc. 
 
RÁDIO trazia a programação quinzenal detalhada da emissora 
(músicas, informativos, etc.), um resumo dos cursos levados ao ar 
(inglês, francês, literatura portuguesa, história do Brasil, etc.), 
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palestras irradiadas, artigos técnicos sobre radiotécnica, notas curtas 
extraídas de revistas estrangeiras de radiodifusão, etc. (figura 9). 
 

 
 

Figura 9 
Texto alusivo à RSRJ (com grafia da época) publicado na revista RÀDIO (No. 16 de 1 
de junho de 1924, página 1). Material pertencente ao acervo da RSRJ (disponível em: 

www.fiocruz.br/radiosociedade). 
 

 
Em fevereiro de 1926, também sob a direção de Roquette-Pinto, a 
RSRJ começou a publicar outra revista bimensal de radiocultura, 
chamada ELECTRON. 
 
 
 
7 – Os receptores da época 
 
No início da década de 1920, as pessoas que se dedicavam à escuta 
de emissoras de rádio eram chamadas de amadores de rádio (não 
confundir com rádioamadores), senfilistas (termo alusivo à TSF), 
amadores de radiotelefonia, ou amadores de recepção.  
 
Os receptores de rádio, por sua vez, eram denominados postos de 
recepção, postos receptores de radiotelefonia, aparelhos radiofônicos 
ou estações receptoras. Muitos eram importados e relativamente 
caros. Algumas pessoas, com conhecimentos de radioeletricidade, 
compravam as peças e faziam a montagem em casa.  
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Os primeiros modelos não empregavam energia elétrica e eram do 
tipo de escuta individual, bem rudimentares. A detecção das ondas de 
rádio captadas pela antena era feita por uma peça chamada cristal de 
galena (sulfeto de chumbo). Os sons (voz ou música) eram 
reproduzidos em um conjunto de dois fones, um para cada ouvido, 
igual àquele usado pelos radiotelegrafistas (figura 10). 
 
 

   
(a)                                               (b) 

 

Figura 10 
Cartão postal (Itália) utilizado durante as comemorações do centenário do rádio (1895-

1995). 
a) Receptor com cristal de galena e fones de ouvido (para escuta individual). 

Marca Telefunken, modelo 1210, ano de fabricação 1923. No lado esquerdo 
superior, a peça com formato circular é a bobina de antena (usada para captar as 

estações). 
b) Selo (750 liras) de 8 de junho de 1995 (Scott # 2038). Villa Griffone (em 
Pontecchio, nas proximidades de Bolonha), é o local onde Marconi realizou as 

primeiras experiências de telegrafia sem fio. 
Carimbo (25/11/1995) da mostra filatélica sobre Marconi (exibe um receptor com 

válvulas e alto-falante externo, tipo corneta). 
 

 
A qualidade de recepção era ruim, pois as primeiras emissoras 
transmitiam com baixa potência. Isto fazia com que a captação das 
ondas fosse mais difícil. Esse quadro foi sendo modificado ainda 
durante a década de 1920 quando começaram a chegar ao Brasil 
receptores mais sofisticados. Além disso, as emissoras começaram a 
aperfeiçoar o sistema de transmissão, usando antenas com melhores 
características e aumentando a potência dos transmissores. 
 
Durante a Exposição Internacional do Centenário da Independência 
foram usados receptores mais sofisticados, onde os fones de ouvido 
foram substituídos por alto-falantes do tipo corneta (ou pescoço de 
ganso). Tais aparelhos começavam a utilizar válvulas eletrônicas em 
substituição aos cristais de galena e empregavam energia elétrica 
para o seu funcionamento (figura 11). 
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(a) (b) 

 

Figura 11 
Cartão postal (Itália) utilizado durante as comemorações do centenário do rádio (1895-

1995). 
a) Receptor com 8 válvulas e alto-falante tipo corneta (para escuta coletiva). 

Marca Ramazzotti, modelo RD8, ano de fabricação 1927, alimentação com 
bateria. No plano de fundo, lado esquerdo, está a antena de quadro. 

b) Selo (850 liras) de 8 de junho de 1995 (Scott # 2039). Marconi e o equipamento 
de transmissão utilizado em suas experiências. 

Carimbo (7/10/1995) da mostra filatélica de Montecatini (exibe     um receptor 
antigo com válvulas, antena de quadro e alto-falante externo, tipo corneta). 

 
 
 
Agora já era possível a escuta coletiva pelas pessoas que estivessem 
no mesmo recinto onde fora instalado o receptor. Isto aumentou o 
interesse pela radiodifusão bem como deu início ao processo da sua 
popularização. 
 
 
 
8 – O desfecho da RSRJ e a criação da Rádio Nacional 
 
O ideal de Roquette-Pinto sempre foi o de criar e manter uma 
emissora de rádio não comercial, mas sim com fins educativos, 
artísticos e científicos, voltada para a disseminação da cultura e para 
a educação do povo. 
 
Em 1º. de março de 1932 foi publicado o decreto-lei No. 21.111, 
assinado pelo então Presidente Getúlio Vargas. Tal decreto 
regulamentava, de forma mais detalhada (o anterior, de No. 16.657, 
fora publicado em 5 de novembro de 1924), as atividades técnicas, 
comerciais e profissionais no setor da radiodifusão. 
 
A nova legislação de 1932 trouxe várias contribuições com o intuito 
de promover o desenvolvimento do setor, facilitando aparecimento de 
novas emissoras. 
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Uma delas foi a liberação da inserção de propagandas (reclames) 
comerciais na programação das emissoras. Para coibir abusos, o 
governo limitou o tempo máximo dedicado aos textos comerciais em 
10% do tempo total da programação.  
 
Outra exigência da nova legislação foi de que todas as emissoras 
deveriam aumentar a potência dos seus transmissores, com o intuito 
de melhorar a qualidade das recepções. Nessa época bons receptores 
já eram encontrados nas lojas do ramo, a preços bem acessíveis.  
 
Todas essas mudanças nas leis inviabilizaram, tanto comercialmente 
como tecnicamente, a operação da RSRJ. Temendo que a emissora 
perdesse suas características originais (rádio cultural e educativa), a 
saída encontrada por Roquette-Pinto foi fazer a doação de todo 
acervo para um órgão governamental que se interessasse e se 
comprometesse com os propósitos culturais e educativos iniciais. 
 
Em uma cerimônia realizada em 7 de setembro de 1936 (exatamente 
13 anos depois de entrar oficialmente no ar), a RSRJ foi transferida 
para o Ministério da Educação e Saúde (mais tarde Ministério da 
Educação e Cultura). Então a rádio idealizada por Roquette-Pinto 
passou a chamar-se “Rádio MEC AM” e continua no ar até hoje. 
Porém, agora a sigla MEC significa: Música, Educação e Cultura. 
 
Na mesma época, mais precisamente em 12 de setembro de 1936 
(um sábado), nasceu na cidade do Rio de Janeiro a Rádio Nacional 
(prefixo PRE-8), considerada uma das emissoras de maior prestígio e 
força na radiodifusão brasileira. Em 1940, através de decreto 
assinado pelo então Presidente Getúlio Vargas, a Rádio Nacional 
passou para as mãos do Governo Federal. 
 
Os Correios comemoraram o Jubileu de Prata (25º. Aniversário) da 
Rádio Ministério da Educação ou Rádio MEC AM (de 1 a 7 de setembro 
de 1961) com um carimbo alusivo: ZIONI 806 A (Rio de Janeiro, GB) 
e ZIONI 806 B (variedade:  UDUCAÇÃO em vez de EDUCAÇÃO).   
 
Em 15 de setembro de 1986 foi emitido um selo (RHM C-1521) para 
homenagear o Sistema de Radiodifusão Federal ao qual pertencem, 
entre outras, a Rádio MEC AM e a Rádio Nacional, ambas da cidade 
do Rio de Janeiro. Tal emissão também comemorou o cinqüentenário 
das duas emissoras (figura 12). 
 
O selo mostra, em primeiro plano, um microfone (instrumento de 
trabalho dos radialistas). Em segundo plano aparecem círculos 
concêntricos que simbolizam, de forma estilizada, as ondas emitidas 
pelas estações de rádio. A cidade e o campo representam a 
abrangência do Sistema de Radiodifusão Federal.  
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(a) (b) 

 

Figura 12 
Homenagem ao Sistema de Radiodifusão Federal. 

a) Selo RHM C-1921 (Cz$ 0,50) e carimbo comemorativo (primeiro dia de 
circulação): Brasília, DF (15/9/86, ZIONI 4146 A). 

b) Carimbo do Rio de Janeiro, RJ (ZIONI 4146 B). 
 

 
Em 18 de outubro de 1954, enquanto trabalhava no escritório de seu 
pequeno apartamento em Copacabana, escrevendo um artigo para a 
o “Jornal do Brasil”, do qual era colunista, Roquette-Pinto (com 70 
anos de idade) teve um enfarte fulminante. Desaparecia, assim, um 
dos pioneiros da radiodifusão no Brasil, o idealizador e criador da 
Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, o “pai do rádio”. 
 

“O rádio é o jornal de quem não sabe ler, é o mestre de quem não pode ir 
à escola, é o divertimento gratuito do pobre.” 
 
                                                                                Edgard Roquette-Pinto. 
 
 
9 – Considerações finais  
 
Este artigo procurou fazer um resumo do desenvolvimento inicial da 
radiodifusão. Primeiro na Europa com as experiências de Marconi. 
Depois com o seu desenvolvimento nos Estados Unidos, em 1920, 
pelos engenheiros da Westinghouse coordenados por Frank Conrad. 
 
No Brasil a radiodifusão teve como principal articulador o professor 
Edgard Roquette-Pinto. Iniciou-se em 1923, portanto em quase 
perfeita sintonia com o que ocorreu no exterior. O cenário poderia ter 
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sido bem diferente, caso não existisse a enorme descrença (tanto do 
Governo como da Igreja) em cima das experiências e dos inventos 
realizados pelo padre Roberto Landell de Moura. 
 
Finalizando, para o Departamento de Filatelia e Produtos (DEFIP) da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ficam aqui algumas 
sugestões para possíveis lançamentos de selos, carimbos 
comemorativos, blocos, etc., nos próximos anos: 
 
a) 31 de dezembro de 2010 � 150 anos de nascimento de 

Henrique Charles Morize, pioneiro da radiodifusão no Brasil. 
 
b) 21 de janeiro de 2011 ���� 150 anos do nascimento do padre 
Roberto Landell de Moura, pioneiro da radiodifusão no Brasil. 

 
c) 7 de setembro de 2011 ���� 75 anos da Rádio MEC AM, 

sucessora da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro (primeira 
emissora de rádio no Brasil).  

 
d) 20 de abril de 2013 ���� 90 anos da inauguração da Rádio 
Sociedade do Rio de Janeiro, primeira estação de rádio no 
Brasil. 

 
e) 25 de setembro de 2014 � 130 anos do nascimento de 
Edgard Roquette-Pinto, pioneiro da radiodifusão no Brasil. 
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