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EDUCAÇÃO 

 

Educa o terreno e terás o pão farto. Educa a árvore e receberás a bênção da 

fartura. Educa o minério e obterás a utilidade de alto preço. Educa a argila e plasmarás o vaso 

nobre. Educa a inteligência e atingirás a sabedoria. Educa as mãos e acentuarás a 

competência. Educa a palavra e colherás simpatia e cooperação. Educa o pensamento e 

conquistarás a ti mesmo. Sem o alfabeto anoitece o espírito. Sem o livro falece na 

cultura. Sem o mérito da lição a vida seria animalidade. Sem a experiência e a abnegação dos 

que ensinam, o homem não romperia as faixas da infância. 

Em toda parte, vemos a ação da Providência Divina, no aprimoramento da Alma 

Humana. Aqui é o amor que edifica. Além, é o trabalho que aperfeiçoa. Mais adiante é a dor 

que regenera. 

Meus amigos, a Terra é nossa escola milenária e sublime. Jesus é o Nosso Divino 

Mestre. O espiritismo, sobretudo, é obra de educação. Façamos da educação com o Cristo, o 

culto de nossa vida, para que a nossa vida possa educar-se e educar como Senhor, hoje e 

sempre. 

 

Espírito Emmanuel 

 

XAVIER, Francisco Cândido. Taça de Luz. Edição Lake: São Paulo, 1972. 

 

 

 

 

 



RESUMO 
 
 
Em uma contextualização histórica, o rádio se transformou em um potencial meio de 
propagação de conteúdos educacionais com o passar dos anos. No Brasil, o maior 
incentivador para a implantação e o desenvolvimento do rádio foi o educador Edgard 
Roquette-Pinto, que fundou a primeira emissora brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de 
Janeiro. Roquette-Pinto sabia da importância da missão daquele recém-chegado meio de 
comunicação no Brasil, em 1922, e fazia questão de transmitir conteúdos educativos na sua 
emissora. Esta iniciativa incentivou outras rádios a incluírem conteúdos educacionais em suas 
respectivas programações, tendo grande apoio de educadores como Anísio Teixeira e João 
Ribas Costa. Dando continuidade à linha do tempo desta pesquisa de conteúdo histórico, 
temos o Projeto Minerva, que foi um programa informativo-cultural e educacional no rádio, 
transmitido de segunda a sábado, em rede nacional, que teve início na década de 1970 e ficou 
até meados dos anos 1980. A iniciativa de criar o Projeto partiu do Governo Federal, através 
do Ministério da Educação. O objetivo era difundir conteúdos educacionais através do rádio, 
visando à complementação da escolaridade. O público-alvo era formado por alunos aptos a 
cursarem o antigo ginasial, o que corresponde hoje ao 2º segmento do Ensino Fundamental. 
As formas de recepção se baseavam em apostilas, na transmissão do programa de rádio e no 
funcionamento de Radiopostos, distribuídos em todo o Brasil. Nestes locais, o aluno 
encontrava monitores credenciados, com os quais poderia tirar as dúvidas do conteúdo 
estudado. As possíveis influências políticas nos boletins pedagógicos e nos programas de 
rádio do Projeto Minerva também serão analisadas, já que o Brasil vivia naquela época um 
período de regime militar, onde a Educação era controlada pelo Governo Federal. A pesquisa 
será qualitativa, baseada em análise documental e entrevistas semiestruturadas. O objetivo 
geral será pesquisar as contextualizações da história do rádio educativo e da história do ensino 
a distância no rádio no Brasil, a partir das experiências de seu precursor e grande 
incentivador, Edgard Roquette-Pinto.  
 
 
 
Palavras Chave: Educação a Distância, Roquette-Pinto, Rádio Educativo, Projeto Minerva. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
In a historical context, radio has become a potential means of spreading educational content 
over the years. In Brazil, the greatest motivator for the implantation and development of the 
radio was the educator Edgard Roquette-Pinto, who founded the first Brazilian broadcaster, 
Radio Sociedade do Rio de Janeiro. Roquette-Pinto knew the importance of the mission of 
that newcomer in Brazil in 1922, and insisted on transmitting educational content on her 
station. This initiative encouraged other radio stations to include educational content in their 
respective programs, with great support from educators such as Anísio Teixeira and João 
Ribas Costa. Continuing the timeline of this research of historical content, we have the 
Minerva Project, which was an informative-cultural and educational program on the radio, 
broadcasted from Monday to Saturday, on national television, which began in the 1970s and 
ran until the middle 1980s. The initiative to create the Project came from the Federal 
Government, through the Ministry of Education. The objective was to broadcast educational 
content through the radio, aiming at complementing schooling. The target audience was 
formed by students able to attend the old junior high school, which today corresponds to the 
2nd segment of Elementary Education. The forms of reception were based on handouts, the 
transmission of the radio program and the operation of Radiopostos, distributed throughout 
Brazil. In these places, the student found accredited monitors, with whom he could clear 
doubts about the content studied. The possible political influences in the pedagogical bulletins 
and in the radio programs of the Minerva Project will also be analyzed, since Brazil was at 
that time a period of military regime, where Education was controlled by the Federal 
Government. The research will be qualitative, based on documentary analysis and semi-
structured interviews. The general objective will be to research the contextualization of the 
history of educational radio and the history of distance learning on radio in Brazil, based on 
the experiences of its precursor and great supporter, Edgard Roquette-Pinto. 
 
 
 
Key words: Distance Education, Roquette-Pinto, Educational Radio, Projeto Minerva. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Em 1993 comecei a minha carreira profissional como jornalista trabalhando em Rádio. 

Nesta fase inicial, atuei no jornalismo esportivo em algumas emissoras, o que me deu uma 

grande experiência profissional. Aos poucos, eu via que estava conciliando as minhas 

atividades com o que eu mais gostava de fazer, por isso, o trabalho era muito gratificante. 

Desde pequeno, participava de programas da Rádio Nacional como ouvinte, contrariando as 

ordens de minha mãe, que tentava me impedir, alegando que eu poderia me expor com 

algumas declarações mal feitas. Mas o fascínio era grande e eu contava os dias para fazer isso. 

Em 2003, eu ingressei na docência do ensino superior, mais especificamente no curso de 

jornalismo. Ministrava aulas de Radiojornalismo e Redação Jornalística para Rádio. No 

início, eram apenas duas aulas por semana, uma quantidade pequena em termos de carga 

horária, mas que também contava os dias para chegar. Aquela troca de conhecimentos com os 

alunos se tornou fascinante. Isso me fez crescer como professor, jornalista e pessoa. O 

encantamento foi tão grande que resolvi dedicar um tempo maior para a sala de aula. Surgia 

assim a minha grande paixão pela Educação. Visando aprofundar os meus conhecimentos, 

projetei uma pesquisa para o mestrado cujo tema une as minhas experiências profissionais 

com um conteúdo histórico, muito relevante para o Rádio Educativo e para a história da 

Educação, delimitando o estudo de Roquette-Pinto ao Projeto Minerva. Na linha de pesquisa 

de Tecnologia de Informação e Comunicação nos Processos Educacionais do Programa de 

Pós-Graduação de Educação da Universidade Estácio de Sá, apresento esta pesquisa histórica, 

educativa e comunicacional.  
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INTRODUÇÃO 

 

 O rádio no Brasil surgiu no final do século XIX com as experiências do padre Landell 

de Moura. Porém, oficialmente, somente em 1922 foi promovida uma demonstração pública 

no Rio de Janeiro, em que a programação era ouvida por meio de autofalantes. A empresa 

patrocinadora do evento, Westinghouse, distribuiu receptores para as autoridades civis e 

militares e, desta forma, o áudio era captado no Palácio do Catete, então sede do governo 

federal, além de alguns prédios públicos. 

 

A primeira transmissão oficial do rádio no Brasil ocorreu durante as 
festividades de comemoração do Centenário da Independência, em 7 de 
setembro de 1922, contando com a presença do presidente da República, 
Epitácio Pessoa e demais autoridades do estado e diplomáticas. Nesse dia, 
transmitiu-se diretamente do Teatro Municipal do Rio de Janeiro o 
pronunciamento do discurso do presidente da República e, no dia seguinte, a 
ópera O guarani, de Carlos Gomes. (RANGEL, 2010; p. 92) 

 

O rádio educativo no Brasil teve sua origem com a fundação da Rádio Sociedade do 

Rio de Janeiro em 20 de abril de 1923 pelo educador Edgard Roquette-Pinto e Henrique 

Morize, então presidente da Academia Brasileira de Ciências1. Foram conseguidos junto ao 

governo federal, por empréstimo, os transmissores da Praia Vermelha durante uma hora por 

dia. A emissora começou com as suas transmissões em 1º de maio daquele ano. A Rádio 

Sociedade tinha uma programação regular diária e apresentações especiais. A concepção da 

radiofonia idealizada por Roquette-Pinto envolvia a elevação do campo da educação e da 

cultura como propostas principais. Seu slogan era “trabalhar pela cultura dos que vivem em 

nossa terra e pelo progresso do Brasil”. Salgado (1946) mostra um plano elaborado por 

 
1 A Academia Brasileira de Ciências (ABC), fundada em 1916, é uma entidade independente, não governamental 
e sem fins lucrativos, que atua como sociedade científica honorífica e contribui para o estudo de temas de 
primeira importância para a sociedade, visando dar subsídios científicos para a formulação de políticas públicas. 
Seu foco é o desenvolvimento científico do país, a interação entre os cientistas brasileiros e destes com 
pesquisadores de outras nações. Disponível em: http://www.abc.org.br/a-instituicao/missao/ 
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Roquete-Pinto para transformar em cinco ou seis anos a mentalidade popular do país, com 

cada estado fundando uma rádio-escola, fornecidas através de concorrência pública. Já os 

municípios entrariam em acordo para subvencionar em sistema de rádio, a radioescola 

municipal. Portanto, a partir de 1923, o Rádio assumia a propagação de conteúdos educativos. 

 

Nesse aspecto, ganha destaque a perspectiva, não só de vulgarização, como 
de transmissão do conhecimento desenvolvido por estudiosos. Apenas o 
acesso ao conhecimento seria capaz de libertar nosso povo, disperso pela 
imensidão do território nacional, das explicações lendárias e da ignorância. 
(COELHO, 2016, p.79) 

 

Nos 13 anos de existência, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro manteve uma 

sequência de programas eminentemente culturais. Em 1936, a nova lei de comunicações do 

governo de Getúlio Vargas exigiu que todas as emissoras aumentassem a potência de seus 

transmissores. Com a péssima situação financeira que vivia a Rádio Sociedade, Roquette-

Pinto se negou a buscar patrocínios e não queria se tornar um empresário do ramo da 

comunicação. Com isso preferiu doar a emissora ao então Ministério da Educação e Cultura, 

sob a condição de que a rádio transmitisse apenas uma programação educativa-cultural e não 

fizesse proselitismo de qualquer espécie. 

A Educação a Distância (EAD) vem tentar complementar esta união entre o rádio e a 

educação, embora sua eficácia dependa muito do aluno, que terá que organizar melhor o seu 

tempo para poder acompanhar o conteúdo proposto. A EAD é um método racional de 

propagar a educação pelos meios de comunicação onde é capaz de fazer a instrução de um 

grande número de alunos, uma forma industrializada de ensinar e aprender (PETERS, 2001). 

Na segunda metade do século XIX, a EAD começou a existir de forma institucional. Em 

1856, Charles Toussaint e Gustav Langenscheidt criaram a primeira escola de línguas por 

correspondência, em Berlim. Em 1891, Thomas J. Foster fundou o International 

Correspondence Institute, em Scranton na Pennsylvania, nos Estados Unidos. Em 1892, o 
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Reitor William R Harper, que já experimentara o ensino por correspondência na formação de 

professores para escolas paroquiais, criou a Divisão de Ensino por Correspondência no 

Departamento de Extensão da Universidade de Chicago. Em 1894, Joseph Knipe iniciou os 

cursos de Wolsey Hall, em Oxford, também nos Estados Unidos. Em 1898, Hans Hermod 

dava início ao Instituto Hermod, na Suécia. No século XX, a Educação a Distância cresceu 

em âmbito mundial, fazendo com que esta modalidade se consolidasse com a ampliação do 

número de países, de instituições, de cursos, de alunos e de estudos (SOUZA, 2003). 

No Brasil, um dos exemplos de programação de rádio educativo, que tinha como 

finalidade a Educação a Distância foi o Projeto Minerva, que foi criado pelo então Serviço de 

Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação e Cultura, pela Fundação Padre Anchieta2 

e pela Fundação Landell de Moura3, com base na Lei 5.692/71, fundamentado no Código 

Brasileiro de Telecomunicações (1962) e tendo como suporte a portaria interministerial de nº 

408/70, que determinava a transmissão de programação educativa em caráter obrigatório, por 

todas as emissoras de rádio do país. O governo militar propunha uma mudança na área 

educacional, acreditando que o rádio e a televisão trariam uma solução imediata para os 

problemas educacionais do país (MONTEIRO, 1997).  

O Projeto Minerva teve início em 4 de outubro de 1970 e ficou no ar até meados dos 

anos 1980. Eram cinco horas semanais, com 30 minutos diários de segunda a sexta-feira, e 

uma hora e 15 minutos aos sábados e domingos. 

Foi um importante laboratório de educação a distância por meio da comunicação, 

permitindo avaliar as possibilidades do uso do rádio educativo no Brasil. De acordo com o 

IPEA (BRASIL, 1976) o Projeto Minerva destinava-se à complementação do trabalho de 

 
2 A Fundação Padre Anchieta foi criada em 1967, pelo Estado de São Paulo, e, através de equipamentos de 
Rádio e TV, a Fundação preparou e formou equipes que se responsabilizaram pela instalação, operação e 
manutenção técnica (MONTEIRO, 2018, p.4) 

3 A Fundação Padre Landell de Moura foi criada em 1967 com o objetivo de difundir a educação por vários 
meios de comunicação.  (MONTEIRO, 2018,p.4) 
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sistemas educativos tradicionais, à educação supletiva de adolescentes e adultos e à educação 

continuada. O objetivo geral do Projeto Minerva era informar e formar, no cumprimento do 

método de abordagem, o problema da utilização de meios de comunicação de massa, para fins 

educativos e culturais e seu objetivo específico o de ministrar cursos e programas diversos 

para todo o território nacional. 

O Projeto Minerva foi transmitido por 1200 emissoras de rádio, em rede nacional, mas 

sofreu várias críticas devido ao seu baixo índice de aprovação, já que o projeto visava à 

preparação para os exames supletivos de Capacitação Ginasial e Madureza Ginasial4, tendo a 

educação o pressuposto da preparação da mão-de-obra. (Rodrigues, 2003) 

Em relação à veiculação, existiam duas formas de o público receber o conteúdo 

educativo. A primeira era através do som fornecido pela Rádio Ministério da Educação e 

Cultura do Rio de Janeiro à Embratel, que transmitia pela Agência Nacional, que formava a 

cadeia nacional. A segunda consistia na entrega de malotes de fitas cassete5 gravadas para os 

locais onde a Embratel não operava. 

Basicamente havia três tipos de recepção: uma livre, que era baseada apenas nas 

transmissões dos programas e que nunca foi contabilizada, outra controlada, limitada às 

Secretarias Municipais. Estas possuíam uma listagem dos estudantes que não podiam ir aos 

Radiopostos, locais destinados ao atendimento com o objetivo de revisar o conteúdo 

transmitido e tirar dúvidas com os monitores ali presentes. A terceira recepção era chamada 

de organizada, já que se caracterizou pelo controle de inscrições dos alunos. Santos descreve 

como era feito todo o processo de recepção:  

 

O formato da aula segue a metodologia de uma aula expositiva ministrada 
numa escola de classe regular presencial. Durante a aula os locutores, 

 
4 Ginasial e Madureza Ginasial correspondem hoje ao 2º segmento do Ensino Fundamental. 
5 Cassete são dois pequenos carretéis, nos quais a fita é enrolada, armazenados em uma caixinha de plástico. 
(HAUSMAN, MESSERE, O´DONNELL, BENOIT, 2010; p.473) 
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orientavam os alunos, constantemente, sobre a consulta ao fascículo, 
referenciando paginas e parágrafos onde se encontrava aquele assunto. Para 
os alunos que frequentavam o radioposto, havia atividades com o Monitor 
após a transmissão das aulas via rádio. Tiravam dúvidas, resolviam 
exercícios e encaminhavam procedimentos locais com o Monitor. 
(SANTOS, 2016, p.83) 

 

No Brasil, pelas extensões territoriais e pelas características sócio-econômicas da 

população, a dificuldade ao acesso à escola em seus moldes tradicionais, no modelo 

presencial, pode ter no ensino à distância (EAD) uma alternativa viável. Por isso, se torna 

relevante o estudo de um projeto que unia a tecnologia à possibilidade de levar o 

conhecimento a todo Brasil, pelas ondas de Rádio. O tema é bastante discutido em algumas 

pesquisas científicas.  

Bernard (2014, p.6) define o Projeto Minerva levando em consideração ao momento 

em que o país vivia: 

 

O Projeto Minerva tinha uma composição mais robusta, de complexidade e 
com capacidade de abrangência de nível nacional algo que inexistiu no 
Brasil até aquele momento. O momento propício surgiu em uma ditadura 
militar quando as leis foram primordiais para que acontecesse, porém, isso 
não foi suficiente. Algumas leis aprovadas e um projeto no papel, não quer 
dizer esteja tudo pronto para iniciar o Projeto Minerva, para que essa rede de 
Ensino à Distância funcionasse era preciso condições favoráveis em vários 
aspectos para o desenvolvimento. 

 

 Castro, em sua Dissertação de Mestrado em Educação, mostra que a proposta do 

governo federal era “solucionar os problemas educacionais existentes com a implantação de 

uma cadeia de rádio educativa por meio de métodos não convencionais de ensino”. (2007, 

p.50) 

 Já Pinheiro, em sua Dissertação de Mestrado em Educação, aborda aspectos políticos 

como fundamentais para a organização do Projeto Minerva: 
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Assim, por um lado, objetivou-se verificar a forma de organização do 
Projeto Minerva, em relação à complexidade do período, considerando os 
problemas técnicos, a grande extensão territorial, o sistema educacional 
precário e um grande número de analfabetos existente à época; problemas 
que a cúpula militar julgava impeditivos para desenvolver seu projeto de 
industrialização e de segurança nacional. Por outro lado, era necessário 
averiguar a luta política ideológica, assim, buscou-se perceber o que era o 
Projeto Minerva, em relação ao embate político, o qual fazia a polícia 
brasileira empenhar-se na busca de infiltrações comunistas nas escolas. 
(PINHEIRO, 2016, p. 11) 

 

Desta forma, o potencial educativo do Rádio faz com que justifique sua relevância, 

mantendo sempre o meio de comunicação – Rádio – com suas características informativas e 

de prestação de serviços. 
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CAPÍTULO 1: EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

Neste capítulo, vamos dissertar sobre a tecnologia aplicada à educação e as 

consequências positivas e negativas desta união. Também vamos considerar a relação das 

tecnologias digitais e a Educação a Distância no Brasil. Serão levadas em conta as 

publicações de alguns autores que abordam o tema, fundamentando a nossa visão sobre o 

assunto. Pretendemos, com isso, levantar questões importantes para a dissertação e provocar a 

discussão entre os conceitos abordados, sempre tendo como base o aprofundamento teórico. 

Para iniciarmos essa discussão, vamos mostrar algumas peculiaridades na relação entre 

educação e tecnologia, com reflexões de autores sobre o tema.  

 

1.1 – CONSIDERAÇÕES SOBRE A RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO E 

TECNOLOGIA 

 

Reflexões sobre a interação entre educação e tecnologias têm aberto um grande 

horizonte de considerações e debates desde meados do século passado, tendo havido um 

exponencial crescimento de trabalhos sobre o tema nas últimas décadas, devido à 

popularização dos computadores pessoais (PCs) e, claro, ao advento da internet.  As novas 

tecnologias abriram igualmente um grande campo de estudos nas ciências sociais, com 

particular ênfase às reações dos indivíduos e públicos quanto às possibilidades oferecidas por 

estas tecnologias no âmbito de diversas áreas do saber. Castells (2003) e Rudiger (2013), 

dentre outros autores, observaram tais reações, tendo concluído haver uma falta de 

convergência de ideias ou, talvez, consenso de forma genérica, já que autores como eles 

avaliaram opiniões ou posicionamentos de pesquisadores e pensadores sobre esta “nova era”, 

sendo capazes de dividi-los em categorias que vão desde os mais entusiasmados otimistas até 
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os mais francamente pessimistas quanto às consequências da incorporação de novas 

tecnologias em diferentes campos do conhecimento. 

No âmbito da educação, igualmente, incontáveis opiniões, reflexões, pesquisas, 

análises manifestam um esforço de compreensão sobre o tema e, embora as mais recentes 

ferramentas tecnológicas tenham criado e venham criando todo um universo de 

considerações, trata-se na verdade de um cenário de ideias bem mais antigo, manifestando um 

notável vínculo com as tecnologias que fomentam a comunicação social. Este cenário já era 

observável no início do século XX, quando o cinema constitui-se em uma ferramenta de 

comunicação de “massa”, dando início a uma longa e variada produção de análises e 

pesquisas sobre suas possibilidades na educação ainda presentes em nossos dias. Neste 

âmbito, e ainda que forma resumida, é possível distinguir autores que apontam os aspectos 

“alienantes” do cinema como indústria cultural (como Walter Benjamin, ainda nos anos 

1930), justificando e perpetuando relações desiguais de poder; até aqueles que, de maneira 

otimista, consideram-no como instrumento relevante na construção de práticas e saberes, 

partindo da premissa de que efetivamente há um “cinema que educa”: “É o cinema que faz 

pensar, não só o cinema, mas as mais variadas experiências e questões que coloca em foco. 

Ou seja, a questão não é ‘passar conteúdos’, mas provocar a reflexão”, como, por exemplo, 

resume Xavier (2008, p.17). 

O advento do rádio, igualmente, ofereceu distintas visões sobre sua utilização como 

ferramenta educacional – traduzidas, sinteticamente, na dicotomia de visões positivas e 

negativas. No Brasil, Edgar Roquette-Pinto, fundador da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro 

(1923), vislumbrava para o meio uma perspectiva quase messiânica no contexto da época: “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; é o animador de novas esperanças; o consolador do enfermo; 

o guia dos sãos, desde que o realizem com espírito altruísta e elevado” (apud TAVARES, 
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1999, p.42). No entanto, para muitos autores, iniciativas de se utilizar o rádio como 

ferramenta educacional, a partir do Estado, tal como foi o Projeto Minerva nos anos 1970, 

seriam limitadoras ou, ao menos, distorcidas em relação aos mais elevados objetivos de uma 

educação pública: “Nesse contexto de um processo pedagógico voltado apenas a 

instrumentalizar o indivíduo para o trabalho, sem refletir criticamente sobre a realidade, o 

governo determina horários obrigatórios para a transmissão de programas educativos”, critica 

Ferraretto (2001, p.162). 

A década de 1950 foi marcada pela criação das primeiras emissoras de TV e, a partir 

daí, pela popularização da televisão como o grande instrumento da comunicação de massa. 

Tal como nos exemplos anteriores, observam-se visões “otimistas” e “pessimistas” ou, ainda, 

interpretações que consideram ambos os aspectos, tal como este trecho parece sintetizar: 

 

É preciso deixar de encarar a televisão como inimiga, como suspeita, pelo 
fato de ela ser divertida – o que é divertido também pode educar; deixar de 
usar a televisão, o vídeo como meros “ilustradores” das aulas baseadas em 
linguagem escrita. Como vimos, a televisão traz outra linguagem, na qual o 
aluno está alfabetizado e que a escola precisa saber usar para obter êxito em 
seus objetivos. Usar a televisão, portanto, não como “substituta” do 
professor (que ela nunca será), nem como equipamento “modernizador” que 
tem como base os mesmos conteúdos ultrapassados ainda veiculados pela 
escola. (BACCEGA, 2002, p.4) 

 

A dicotomia ilustrada em tais exemplos é, possivelmente, um reflexo da 

multiplicidade de recursos e possibilidades e, consequentemente, da impossibilidade de 

sistematizá-los ou ordená-los de maneira estrita. Na literatura especializada dos campos de 

saber das ciências sociais a tônica dos discursos é construída a partir destas visões muitas 

vezes ambíguas, ou contraditórias entre si, polissêmicas ou imprecisas que se tentou, em 

algum momento, circunscrever ao cenário de uma tecnocultura: 

  

Múltiplos e diferentes modos de comunicação que por sua vez suscitam 
múltiplas e diferentes estruturações da percepção, e esta co-evolução produz 
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múltiplos e diferentes imaginários, crenças, expectativas e ações mais ou 
menos coletivas. O marco/produto desses processos é o que poderíamos 
denominar tecnocultura. (HUERGO, 1997, p.84) 

 

As eventuais imprecisões, porém, não invalidam o debate e, menos ainda, as reflexões 

sobre a relação entre tecnologia e relações sociais e, portanto, entre tecnologia e educação. 

Ainda mais considerando que, no caso das tecnologias vinculadas à Internet, a produção 

acadêmico-científica já era engrandecida por múltiplos e diferentes modos de comunicação, 

suscitando assim múltiplas e diferentes estruturações da percepção, criando uma produção 

exponencial de possibilidades. 

No entanto, “o debate é frequentemente superficial e excessivamente focalizado nas 

tecnologias em si e no que elas podem fazer, em vez de questões mais amplas”, observam 

Ferreira, Rosado e Carvalho (2017). Estas questões mais abrangentes podem ser relevantes 

principalmente na aplicação destas tecnologias em sala de aula, onde aluno e professor se 

relacionam com os objetivos de ensinar e aprender. 

A aprendizagem se constitui num elemento importante dentro da educação. Muitas 

teorias colocam este termo como um produto final ou o resultado, geralmente ligado a uma 

mudança perceptível de comportamento, decorrente das experiências do indivíduo. Outra 

concepção sobre aprendizagem passa pela reflexão de ganhar conhecimento. Hodkinson e 

Macleod (2010) ponderaram que a 

 

aprendizagem é uma construção conceitual e linguística amplamente 
utilizada em muitas sociedades e culturas, mas com significados muito 
diferentes, que são ferozmente contestados e parcialmente contraditórios. 
Aprendizagem não possui uma clara identidade física ou reificada no mundo. 
(p.174) 

 

Uma questão que origina várias reflexões entre alguns autores é o fato da 

aprendizagem ser um produto ou um processo. A concepção da aprendizagem como um 
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produto é refletida em uma pesquisa feita por Roger Saljo (1979) que perguntou a vários 

jovens o que eles fariam se estivessem exercendo o cargo de professor e assim estando 

engajados na educação. De muitas respostas obtidas, três chamaram a atenção: 

 

Aprendizagem como um aumento quantitativo de conhecimento; aprender 
como adquirir informação ou “saber muito”. Aprendizagem como 
memorização; aprender como armazenar informação que pode ser 
reproduzida. Aprendizagem como aquisição de fatos, habilidades e métodos 
que podem ser guardados para uso conforme a necessidade. (SALJO apud 
SELWYN, 2017, p. 6) 

 

Porém, outras duas respostas indicaram que a aprendizagem era concebida como um 

processo continuado e não um produto finito. 

 

Aprendizagem como compreensão ou abstração de significado; aprender 
envolve relacionar partes de um assunto entre si e com o mundo real. 
Aprendizagem como interpretação e compreensão da realidade; aprender 
envolve compreender o mundo por meio da reinterpretação de 
conhecimento. (SALJO apud SELWYN, 2017, p. 6) 

 

Com estas respostas sobre o conceito de aprendizagem, como um processo 

continuado, a ideia de que o aprendiz individual deixa de utilizar as experiências anteriores e, 

em algumas vezes, muda de comportamento. 

 

1.2 – A TECNOLOGIA – DO ANALÓGICO AO DIGITAL 

 

Mediante o grande desenvolvimento tecnológico ocorrido, mais precisamente, após a 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945), muito se discute como as diversas sociedades do 

planeta lidam com este inegável avanço. Algumas nações priorizam o uso das novas 

tecnologias em pioneirismo no ramo da ciência, solidificando os seus estudos, por exemplo, 
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na cura de doenças e criação de remédios. Pode-se priorizar também a criação de um 

protótipo de guerra, colocando estas novas tecnologias como uma questão de defesa ou ataque 

militar, criando armamentos com o pretexto de cuidar ou expandir o seu território. Um forte 

exemplo de que as novas tecnologias podem ser utilizadas tanto para o poder, quanto para o 

benefício da sociedade, é a nuclear. A criação de novas usinas pode significar para um país o 

intuito de ter uma supremacia em relação aos outros ou uma rica pretensão de 

desenvolvimento em vários ramos da sociedade. 

O sociólogo português Hermínio Martins realizou um estudo sobre essas concepções. 

De acordo com o sociólogo, a partir do artigo da professora Maria Cristina Franco Ferraz 

(2000, p.117), “a primeira exposição sistemática do que denominou ‘teoria protética da 

tecnologia’ foi um tratado publicado em 1877 por Ernst Kapp (1808-1896), um hegeliano 

que, durante o período de exílio, se estabeleceu em uma colônia alemã no Texas.” Segundo 

esta teoria, tanto as tecnologias primitivas, quanto as mais avançadas, eram consideradas 

como extensão do corpo humano, como por exemplo, os cabos elétricos de um telégrafo eram 

análogos aos nervos humanos e uma estrada de ferro era comparada a um aparelho 

circulatório.  

 

Hermínio Martins observa, ainda, que o trabalho de Kapp tem dupla 
vertente: por um lado, trata-se da primeira formulação mais sistemática de 
uma teoria antropocêntrica e antropomórfica da tecnologia, em que cada 
estágio tecnológico é posto em correspondência com uma fase da espécie 
humana; por outro, de uma teoria tecnológica da antropologia, uma vez que 
a autocompreensão da natureza humana, só seria alcançada através do estudo 
dos produtos do trabalho humano, especialmente de suas invenções técnicas. 
(FERRAZ, 2000, p.118) 

 

Ainda segundo o autor, esta técnica é denominada de somatismo tecnológico, por 

causa da centralização no ser humano.  

Mas a tecnologia pode ser muito mais abrangente. Essa deve ultrapassar os limites 

humanos, proporcionando uma superação ou um aperfeiçoamento. Um exemplo clássico deste 
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aprofundamento são as ciências biotecnológicas, que não foram estudadas apenas para 

fornecer cosméticos ou artefatos que possam ressaltar belezas estéticas humanas. Essas 

ciências possuem uma importância maior, a de proporcionar avanços no estudo biológico, 

para fazer com que melhore a qualidade de vida do ser humano. A ideia de que o profundo é 

muito mais importante do que o superficial está presente em uma expressão denominada 

gnosticismo tecnológico. 

 

Segundo Hermínio Martins, o gnosticismo é comumente identificado ao 
horror pelo orgânico, a uma verdadeira repugnância pelo corpo e a uma 
aversão pelo natural, acrescidos de um pathos metafísico, em que uma certa 
viscosidade das coisas é vista como totalmente inimiga do espírito. Ora, uma 
vez que a tecnologia lida com o mundo material poderia parecer totalmente 
avessa a tendências gnosticizantes. Entretanto, algumas esferas da 
tecnociência contemporânea – da bioengenharia à inteligência artificial, 
passando pela clonagem, pelo avanço das tecnologias reprodutivas e da 
nanotecnologia – se aproximam do gnosticismo na medida em que têm como 
motor e como uma de suas legitimações a superação dos parâmetros básicos 
da condição humana: sua finitude, contingência, mortalidade, corporalidade, 
animalidade, limitação existencial, enfim, a própria condição natural e 
existencial humana. (FERRAZ, 2000, p.119) 

 

No ensaio Tecnologia, modernidade e política, Hermínio Martins analisa as duas 

vertentes deste pensamento ocidental e classifica-as como prometéica e fáustica. A 

prometéica está relacionada ao positivismo, ao socialismo, aos valores vinculados à 

Revolução Francesa e corresponde à visão de que a tecnologia deve ser empregada em 

beneficio da sociedade. Já a fáustica remete à filosofia alemã, bem representada por 

Heidegger. Nessa, a tecnologia é vista como uso para o próprio benefício. Ferraz (2000) faz 

relação entre as duas vertentes e filósofos e algumas sociedades:  

 

A visão prometéica, que se estende de Auguste Comte, Charles Fourier e 
Saint-Simon ao marxismo russo, aposta firmemente no aprimoramento 
tecnológico das condições de vida da espécie, considerando o melhoramento 
da condição humana como consequência necessária do domínio tecnológico 
da natureza. A concepção fáustica, que se expande na Alemanha da 
Republica de Weimar e do Terceiro Reich, pressupõe a prioridade ontológica 
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da técnica sobre a ciência, dissociando os procedimentos científicos da busca 
da verdade ou do conhecimento da natureza íntima das coisas. (p.122) 

 

Sendo assim, podemos observar que a visão fáustica consiste na intenção de dominar o 

mundo com objetivos individuais voltados para fins próprios, enquanto a visão prometéica se 

associa ao crescimento da sociedade como um todo, proporcionando a todos o beneficio da 

tecnologia. 

 

Desde os primórdios da humanidade, o homem vem vivendo eras tecnológicas 

diferentes. Quando estava nas cavernas, para se alimentar, utilizava de instrumentos de caça, 

como lanças, por exemplo. Essa tecnologia, embora muito rudimentar no ponto de vista atual, 

se revestia de muito valor para os homens daquela época. Ali estava a subsistência do ser 

humano. A civilização foi ocorrendo e por várias etapas o homem foi passando. Em relação à 

comunicação, também aconteceram inúmeras mudanças tecnológicas, desde as tábuas escritas 

na Mesopotâmia, datadas de 3200 a.C., até os potentes computadores de hoje, passando pela 

prensa de Gutenberg e a máquina de escrever. Com essas tecnologias materiais, a 

comunicação ajudou o homem a formar grupos sociais e desenvolver características de uma 

cultura. 

 

Em nível básico, “tecnologia” é compreendida como o processo pelo qual o 
humano modifica a natureza para satisfazer suas necessidades e anseios. Em 
um sentido pré-histórico, o conceito de tecnologia se refere ao uso, por 
humanos, de ferramentas e técnicas para adaptar e controlar o seu meio 
ambiente. (SELWIN, 2017, p.14) 

 

O desenvolvimento tecnológico cada vez mais cresceu e com a Revolução Industrial, 

uma nova era se tornou evidente para todos. A partir daquele momento, os produtos mais 

rústicos davam lugar àqueles industrializados. E, logo, estes chegavam à casa das pessoas. O 

objetivo expresso, na época, era o de facilitar e simplificar o dia a dia. Nos países 
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industrializados, não havia mais a preocupação em relação à conservação dos alimentos, 

porque existia a geladeira. Para alguns, as distâncias eram percorridas em um tempo menor, 

por causa da popularização dos carros. E as notícias de vários lugares do mundo chegavam, 

mais rapidamente do que antes, através dos meios de comunicação. Os jornais agora eram 

produzidos, em larga escala, por máquinas especializadas. O rádio e a televisão utilizavam 

válvulas para captarem as ondas eletromagnéticas, e assim chegarem aos receptores. 

 

O rádio, no Brasil, acompanhou de perto as inovações tecnológicas ocorridas 
em todo o mundo. Apesar das diversas experiências realizadas em vários 
países desde os primeiros anos do século XX, a radiodifusão como um 
serviço de transmissão regular surgiu em novembro de 1920, nos Estados 
Unidos. (CALABRE, 2002, p.8) 

 

Depois da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a industrialização começou a fazer 

parte de todo um processo de transformação no mundo. Com isso vieram novas tecnologias 

que agregaram valor no cotidiano de algumas pessoas. Atualmente, parte da população 

mundial tem acesso às tecnologias digitais, que podem proporcionar benefícios e aspectos 

discutíveis em termos de socialização e interação. 

Portanto, a diferença das tecnologias, digital e analógica, se torna fundamental para 

entendermos a real importância da modernidade na sociedade contemporânea. Agora, somos 

quase dependentes destes artefatos que, realmente, fazem parte do nosso cotidiano. Selwyn 

(2017, p.26) afirma que é muito mais fácil armazenar e disseminar eletronicamente as 

informações digitais do que as analógicas, porque as digitais são mais densas e 

compreensíveis, e podem ser colocadas em um espaço físico pequeno. 

Diante disto, se torna muito forte a concepção de que o digital é mais importante do 

que o analógico. Não só pelas vantagens descritas do dia a dia, mas também como espelho de 

desenvolvimento de uma sociedade. Portanto, estamos diante de uma série de artefatos que 

visam não só nos acompanhar no cotidiano como também nos auxiliar no trabalho individual. 
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Dito de forma simples, portanto, o termo guarda-chuva “tecnologia digital” 
pode se referir a uma gama de aspectos diferentes do uso de tecnologia 
contemporânea, ou seja: 
 Hardware, sistemas e aparelhos de computação (como desktops, 
notebooks, tablets, lousas interativas, sistemas de simulação e ambientes 
imersivos); 
 Aparelhos de computação pessoal (como celulares, smartphones, 
PDAs, mp3 players); 
 Aparelhos audiovisuais (como rádio digital, televisão digital, 
fotografia digital, vídeo digital); 
 Consoles de jogos e máquinas de jogo portáteis; 
 Pacotes de software relacionados a “conteúdo” (programas de 
simulação, pacotes tutoriais); 
 “Conteúdo”, serviços e aplicativos de Web (inclusive páginas de Web 
e serviços de Web); 
 Outros aplicativos de internet como e-mail e “Voice Over Internet 
Protocol” (VOIP) (incluindo Skype e outros serviços de telefonia). 
(SELWYN, 2017, P.30-31) 

 

Todos os exemplos relacionados por Selwyn são aplicáveis ao mundo contemporâneo, 

mas as tecnologias digitais em relação à Web podem ocupar um espaço privilegiado na vida 

pessoal e profissional de cada um. Também podem existir diversas interpretações no uso 

delas, mas a existência de uma grande rede ligando vários computadores do mundo levou à 

criação de debates sobre as vantagens e as desvantagens de vivermos em um mundo 

globalizado. 

 

1.3 – AS TECNOLOGIAS DIGITAIS COMO ELEMENTOS DO CONHECIMENTO 

 

O uso das tecnologias digitais na educação vem provocando muita discussão entre 

pesquisadores atuais. A discussão do uso das tecnologias na aprendizagem vem sendo tratada 

com relevância nos meios acadêmicos.  

 

Aprendizagem é uma construção conceitual e linguística amplamente 
utilizada em muitas sociedades e culturas, mas com significados muito 
diferentes, que são ferozmente contestados e parcialmente contraditórios. 
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Aprendizagem não possui uma clara identidade física ou reificada no mundo. 
(HODKINSON & MACLEOD, 2010, p.174) 

 

O real significado da inserção da tecnologia digital no dia a dia do professor pode ser 

visto de um ângulo positivo. Um pensamento crítico deve remeter às diversas possibilidades 

que os artefatos podem beneficiá-lo, no sentido de simplificar uma explicação ou tão somente 

definir um conceito.  

 

Essa abordagem não presume que a tecnologia seja um problema, mas, ao 
contrário, reconhece a necessidade de se questionar seriamente seu uso na 
educação. Uma abordagem crítica perante educação e tecnologia, portanto, 
envolve a produção de análise detalhada e ricamente contextualizada, o 
engajamento em avaliação objetiva, e o empenho em investigar qualquer 
situação em termos de seus aspectos positivos e negativos, bem como todas 
as facetas entre esses dois polos. Essa posição também envolve um olhar 
inerentemente cético, ao mesmo tempo que resiste a um cinismo absoluto. 
(ROCHA, KADRI, WINDLE, 2017, p. 18) 

 

Um apoio nas tarefas de memorização de um conteúdo torna-se um exemplo concreto 

de uma visão otimista do debate. Programas de computador, que auxiliam o aluno de 

matemática no ensino de uma tabuada, por exemplo, se tornam eficazes e não se constituem 

em uma iniciativa de substituir o professor. 

Este apoio proporcionado pelas TIC (Tecnologias da Informação e da Comunicação) é 

bem definido por Barreto (2017) que alerta que não se trata de uma substituição pura e 

simples do professor, mas se constata uma aplicação das TIC no trabalho docente. Esta 

inclusão das tecnologias digitais na sala de aula pode também ser analisada com o viés crítico, 

quando estas obscurecem o trabalho dos docentes.  

Talvez a sequência de uma abordagem crítica possa ser determinante para uma 

compreensão de como as novas tecnologias podem ser favoráveis ao professor. Ao invés de 

disponibilizar uma tecnologia, um programa de computador ou um aplicativo para o uso do 
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docente, cabe uma pergunta ao mesmo docente em relação aos tipos de problemas e 

dificuldades que ele enfrenta e, aí sim, pensar como a tecnologia pode ajudá-lo. 

 

Substituição tecnológica pode sugerir uma perspectiva simplista que a coloca 
no mesmo plano da substituição de quadros de giz pelas chamadas lousas 
digitais, de canetas, cadernos e livros por computadores, etc., como se a sua 
diferença residisse apenas no fato de substituir professores por programas 
didáticos mais ou menos sofisticados. A mudança em jogo é muito mais 
profunda. (BARRETO, 2017, p. 129) 

 

O uso educacional das TIC é caracterizado por duas tendências. A primeira é a 

produção de alternativas de apropriação que as inscrevem no trabalho docente e a segunda 

consiste na promoção de diversas formas de substituição tecnológica. O objetivo é agregar 

novos valores às práticas pedagógicas. O uso das TIC é visto como fundamental para as 

políticas educacionais. 

 

A lógica, nesta linha, é de quanto maior a presença da tecnologia, menor a 
necessidade do trabalho humano, bem como maior a subordinação real do 
trabalho ao capital e aos que se valem das tecnologias para ampliar as formas 
de controle do trabalho e dos seus produtos. Com ele, é fortalecida a 
racionalidade instrumental que, presidindo o movimento, resulta na perda da 
perspectiva da totalidade do trabalho docente, com o privilégio dos meios, 
em detrimento das mediações. (BARRETO, 2017, p.127) 

 

O fato de a tecnologia digital ser aplicada no trabalho docente pode ser visto como um 

elemento a ser problematizado na relação com a educação. Algumas discussões são 

incentivadas no sentido de criticar o uso delas sem, no entanto, tirar a importância de sua 

inclusão na sala de aula. Para alguns pesquisadores, o professor vem sendo substituído por 

artefatos que são negócios que envolvem interesses mercadológicos e extremamente 

vultuosos. Barreto diz que 

 

é possível detectar a ressignificação da própria tecnologia, como combinação 
de recursos materiais e humanos. Nesses termos, o professor é sempre a 
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“tecnologia” mais cara: exige um longo processo de formação, atende a um 
número limitado de alunos, tem direitos trabalhistas, tempo para preparar 
aulas, fazer avaliações, etc. (2017, p.129) 

 

Há aqueles que veem o processo da educação como uma transação econômica, ou seja, 

o aluno é o consumidor e aquele que possui necessidades de aprendizado e o professor é visto 

como provedor, aquele que tem que satisfazer as necessidades dos alunos. Com isso, a própria 

educação se torna uma mercadoria, que é entregue pelo professor e consumida pelo aluno. 

Esta relação entre dinheiro e educação é claramente mostrada por Biesta: 

 

Essa é a lógica que existe por trás da ideia de que as instituições 
educacionais e os educadores individuais devem ser flexíveis, que devem 
responder às necessidades dos aprendentes, que devem dar a seus 
aprendentes bom uso de seu dinheiro, e talvez até que devem operar segundo 
o princípio de que o aprendente/consumidor está sempre com a razão. Esse é 
claramente o mundo em que você não precisa ter nenhuma experiência, em 
que a aprendizagem baseado em computador não deve perturbá-lo e em que 
nossa equipe amigável estará sempre a postos para ajudá-lo. (2013, p.38) 

 

Outro ponto negativo na introdução de novas tecnologias na educação consiste na falta 

de conhecimento e/ou capacitação dos docentes. Muitos não estão familiarizados com os 

novos artefatos e alguns professores são resistentes ao uso destas tecnologias em sala de aula, 

assim como o próprio aprendizado delas. No entanto, entendemos que a educação está 

passando por um processo de transição, em que a tecnologia digital está cada vez mais 

inserida na escola. De acordo com Marques (2011), a escola acaba ficando com a 

responsabilidade de investir no aprimoramento dos docentes e este processo não é simples, já 

que a mudança de perfil do professor não ocorre com tanta desenvoltura quanto nos jovens, 

que praticamente nasceram plugados na rede. 

Estas reflexões servem para que possamos pensar num aprofundamento do uso destas 

tecnologias no sentido mais amplo, em que as questões financeiras não interfiram no processo 
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educativo, os professores possam ser capacitados em relação ao uso das tecnologias na 

educação. 

Um outro ponto que deve ser considerado como aspecto crítico no uso das tecnologias 

digitais é a aprendizagem ao longo da vida (ALV), que está sempre sujeita a discussões 

políticas, fazendo com que hajam mudanças sociais. O aprendiz é colocado em um mundo 

social pós-tradicional com o objetivo de ser um projeto a ser realizado por si mesmo. Porém, 

BALL (2013) alerta que as condições atuais não são muito propícias: 

 

O aprendiz ao longo da vida também faz sentido quando o novo eu 
aprendente, adaptável e flexível, é realocado em um mundo social pós-
tradicional, fraturado pelas restrições de classe e de comunidade, para tornar-
se um projeto de si mesmo. E isso é muito atrativo. O novo eu 
aprendente/empreendedor é um conjunto de possibilidades e oportunidades 
não realizadas; no lugar da tradição, há mérito. Sucesso ou fracasso é uma 
questão de ser empreendedor ou não, de ter talento ou não; isso não é mais 
uma questão de quem você é, mas do que você pode se tornar. (p.147) 

 

Com isso, algumas mudanças de concepções são destacadas como, por exemplo, a 

flexibilidade na qualidade da força de trabalho, ou seja, os sistemas educacionais devem 

priorizar a inovação. O aprendiz precisa ser capaz de se desenvolver e, ao mesmo tempo, se 

adequar às mudanças e transformações atuais. 

 

O ritmo intenso das transformações tecnológicas convenceu tanto as 
comunidades de negócios, quanto as nações, da necessidade de flexibilidade 
na qualidade da força de trabalho. Portanto, não se pode mais esperar que os 
sistemas educacionais eduquem a força de trabalho para empregos 
industriais estáveis; em vez disso, eles devem educar os indivíduos para que 
sejam inovadores, capazes de desenvolverem-se, de adaptarem-se a um 
mundo de rápidas transformações e de assimilarem a mudança. (UNESCO, 
1997, p.71) 

 

Este processo de adaptação não é, simplesmente, uma pequena reforma, mas se trata 

de um processo de transformação social, que leva tempo para assimilar as constantes 

mudanças de um mundo globalizado.  
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A sala de aula pode ser vista como um verdadeiro laboratório do saber. O professor 

tem a função de dirigir este grande experimento. E uma das ferramentas básicas para o bom 

delineamento deste processo é a linguagem.  

Biesta (2013, p.29) define que “a linguagem é uma prática, é algo que fazemos. 

Constituem o que pode ser visto, o que pode ser dito, o que pode ser conhecido, o que pode 

ser pensado e, finalmente, o que pode ser feito.” Portanto a linguagem precisa ser bem 

direcionada pelo professor para que o aluno possa adquirir o conhecimento transmitido. Mas 

esta mesma linguagem tem passado por algumas transformações, principalmente nas últimas 

duas décadas. E uma dessas mudanças foi o fato da linguagem da educação ter sido, em 

grande parte, substituída pela linguagem da aprendizagem. Agora, a compreensão do que é 

educação ficou muito mais difícil de articular. Por isso, o autor ressalta a necessidade de 

recuperar uma linguagem da educação para a educação. Vários educadores pensaram em 

ideias emancipatórias por meio de compreensão racional.  

 

Vivemos agora numa era em que estamos começando a perceber que a 
cognição, o conhecimento, é apenas um modo de se relacionar com o mundo 
natural e social, e não necessariamente o mais frutífero, importante ou 
libertador. (BIESTA, 2013: p. 31) 

 

O conceito de ensinar foi estabelecido como apoiar ou facilitar a aprendizagem, assim 

como a educação se transformou em propiciadora de oportunidades ou experiências de 

aprendizagem. Esta nova aprendizagem tem sido o resultado de novas teorias apresentadas, o 

impacto do pós-modernismo, a explosão silenciosa da aprendizagem adulta, além de 

desenvolvimentos políticos e socioeconômicos mais amplos. A principal característica da 

nova linguagem se apresenta como uma nova descrição, chamada de transação econômica, ou 

seja, quem aprende é o consumidor e o professor, que ensina, é visto como provedor. Com 

isso, a educação se torna uma mercadoria a ser entregue ao aluno.  
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A relação comercial estabelecida também gera algumas divergências entre os alunos e 

a própria educação. Numa transação econômica, os clientes sabem quais são as suas 

verdadeiras necessidades e também sabem o que querem. Será que isto também ocorre com a 

educação? Muito provavelmente não. Os pais podem até ter uma ideia do que os filhos 

necessitam, mas os alunos, em sua maior parte, não possuem este discernimento. Outro ponto 

importante é que a nova linguagem dificilmente vai colocar questões sobre o conteúdo e o 

objetivo da educação, que não estejam dentro dos parâmetros delineados pelo cliente ou 

mercado. Isso representa um perigo para o bom andamento do processo ensino-aprendizagem.  

Mas como devem ser as relações educacionais? A pergunta está centrada em torno de 

três conceitos entrelaçados: confiança, violência e responsabilidade; ou para ser mais preciso: 

confiança sem fundamento, violência transcendental e responsabilidade sem conhecimento.” 

(BIESTA, 2013; p. 44) 

A aprendizagem ao longo da vida (ALV) tem sido muito discutida no âmbito das 

políticas educacionais atuais. Esta indústria política é praticada a partir de vários níveis em 

diferentes locais, possuindo uma retórica estável e muito repetida. A ALV está relacionada 

com a economia do crescimento, com um trabalhador inovador, criativo e empreendedor. A 

aquisição, o desenvolvimento e a atualização das habilidades e competências são de 

responsabilidade do individuo trabalhador. 

A aprendizagem ao longo da vida também está relacionada a aspectos econômicos, 

resultados de demandas urgentes de globalização, e aspectos sociais, quando o aprendiz tenta 

se tornar um projeto a ser realizado por ele mesmo. Isto tudo não é somente um processo de 

reforma, mas sim uma transformação social. 

As tecnologias da informação e da comunicação (TIC) vieram para aperfeiçoar as 

tecnologias educacionais e os recursos audiovisuais. As TIC são caracterizadas por duas 

tendências. A primeira é a produção de alternativas de apropriação que as inscrevem no 
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trabalho docente e a segunda consiste na promoção de diversas formas de substituição 

tecnológica. O objetivo é agregar novos valores às práticas pedagógicas. Mas o uso das TIC é 

visto como fundamental para as políticas educacionais. 

 

A lógica, nesta linha, é de quanto maior a presença da tecnologia, menor a 
necessidade do trabalho humano, bem como maior a subordinação real do 
trabalho ao capital e aos que se valem das tecnologias para ampliar as formas 
de controle do trabalho e dos seus produtos. Com ele, é fortalecida a 
racionalidade instrumental que, presidindo o movimento, resulta na perda da 
perspectiva da totalidade do trabalho docente, com o privilégio dos meios, 
em detrimento das mediações. (BARRETO, 2017, p.127) 

 

Em relação ao ensino-aprendizagem, o professor fica desobrigado de saber o conteúdo 

estabelecido no plano de aula. Ele não faz mais parte de um planejamento específico e nem 

participa da avaliação pretendida. O professor somente tem a função de escolher os materiais 

e controlar o tempo de aula. Esta substituição se reflete nas mudanças que a sala de aula vem 

passando com o decorrer dos anos. Os quadros de giz, as canetas e os cadernos vêm sendo 

substituídos pelos quadros digitais e livros por computadores. Não parecem ser simples 

substituições, mas um modelo aplicável em qualquer situação. 

Atualmente, o que pode ser projetado não é uma descontinuidade das TIC, mas sim 

uma série de fatores como a meritocracia e o neotecnicismo provocando efeitos negativos na 

formação docente. O resultado disso é a troca da formação universitária por cursos rápidos 

providos de materiais prontos. No Brasil, a Base Nacional Comum Curricular e o Projeto 

Escola sem Partido não preservam quais deveriam ser as verdadeiras características de um 

plano de ensino. Além destes, o Exame Nacional do Ensino Médio também não agrega valor 

na medida em que praticamente acabam com conteúdos relacionados à expressão dos sujeitos 

como Artes e Educação Física (BARRETO, 2017). Não será surpresa se os conteúdos 

obrigatórios vierem embalados em objetos de aprendizagem que não deixem espaço aos 

sujeitos que devem aprendê-los. 
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1.4 – AS TECNOLOGIAS DIGITAIS E A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL 

 

Quando pensamos em Educação a Distância no Brasil, logo imaginamos uma tentativa 

de viabilizar e implementar uma modalidade de ensino para suprir algumas necessidades, 

utilizando novas tecnologias. Alguns aspectos precisam ser considerados visando à execução 

desta modalidade e o êxito na formação do aluno. O primeiro deles é como tratar a tecnologia 

educacional. O termo é muito recorrente e também discutido entre diretores, coordenadores e 

professores. Mas qual é a melhor maneira de utilizarmos a tecnologia educacional em sala de 

aula? É necessária uma reflexão sobre os indicadores e os padrões de qualidade requeridos 

para os cursos à distância, bem como a verificação de contribuições e desafios. 

 

Tecnologia Educacional é um tópico frequentemente discutido, mas pouco 
pensado. Isso não significa afirmar que coisas inteligentes e sérias nunca 
foram ditas sobre Educação e Tecnologia, Ainda assim, muitas pessoas na 
Educação veem pouca necessidade de prestar atenção neste aspecto tão 
familiar do cenário educacional. O uso da tecnologia em contextos 
educacionais parece ter se tornado tão corriqueiro, que, para muitos, entrou 
no universo do “senso comum”. A noção de “tecnologia educacional” é 
aceita pela maior parte dos envolvidos na educação como inevitável e, no 
geral, algo a se “levar”. (SELWYN, 2017, p. 1) 

 

Como foi visto anteriormente, a tecnologia digital aparece como uma verdadeira aliada 

à compreensão desta técnica de ensino à distância. Aquela vem ajudar na propagação do 

conhecimento, já que, através dela, a mensagem pode chegar a todos os lugares do mundo. 

Mas esta tecnologia precisa ser colocada como um recurso disponível e não como um 

elemento essencial para o processo ensino-aprendizagem. Selwyn afirma que a tecnologia 

digital “é compreendida como o processo pelo qual o humano modifica a natureza para 

satisfazer suas necessidades e anseios”. (2017, p.14) 
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A educação, sendo um produto ou um processo, poderá se interligar às novas 

tecnologias para que o conhecimento possa chegar a diversos lugares, o que pelas vias 

tradicionais teria muita dificuldade em alcançar. Segundo Selwyn, a educação está 

relacionada às descrições de aprendizagem: “Quando a maior parte das pessoas fala sobre 

‘educação’, refere-se à oferta institucional de aprendizagem formalizada, isto é, aprendizagem 

estruturada, avaliada e credenciada.” (2017, p.9) 

Mas nem todos têm acesso a esta tecnologia digital. O alto custo dos artefatos 

(computadores, tablets, smartphones, Ipod, Iped, etc.) faz com que apenas uma parte da 

sociedade tenha a oportunidade de dispor desta nova estrutura. Até muitas das próprias 

escolas ficam segregadas por não terem como arcar este custo. O governo federal, os 

governos estaduais e as prefeituras no Brasil não têm dado a devida atenção, ao longo dos 

tempos, com esta responsabilidade de tornar acessível o uso das tecnologias digitais. O 

incentivo a parcerias com órgãos públicos e empresas privadas nestas escolas para garantir o 

acesso às novas tecnologias poderia ser uma solução para amenizar o problema. Mas tal ação 

é cada vez menos frequente, tendo em vista o atual cenário da economia brasileira. 

Diante do problema exposto acima, vem uma outra questão: como adequar o aluno a 

essa mudança? A pedagogia vem sendo adaptada de forma a utilizar, cada vez mais, a 

tecnologia digital. E o aluno tem que ser tratado como ser único e singular. Biesta (2013, 

p.47) afirma que “a educação não é apenas a transmissão de conhecimento, habilidades e 

valores, mas diz respeito à individualidade, à subjetividade ou à personalidade dos estudantes, 

como sua ‘vinda ao mundo’ como seres únicos e singulares.”  

Se a relação educacional é importante para o contexto do processo ensino-

aprendizagem, os educadores assumem um papel de imensa importância. Eles serão os 

protagonistas para penetrar na subjetividade do estudante. 
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Assumir a responsabilidade pela singularidade do estudante, pelo caráter 
único desse estudante em particular, não é algo que tenha a ver com cálculo. 
Não se trata de que precisamos saber tudo sobre nossos estudantes, antes de 
podermos assumir a responsabilidade por eles. Tampouco é o caso de que só 
podemos assumir a responsabilidade pelos nossos estudantes se 
conhecermos o que essa responsabilidade realmente acarreta, isto é, se 
sabemos o que vai acontecer no futuro como resultado de nossos esforços e 
intervenções educacionais. (BIESTA, 2013, p.51) 

 

Portanto, os educadores são os responsáveis pelo elo entre o conhecimento e o 

estudante, utilizando os recursos compatíveis e tratando o aluno de forma singular. Mas a 

questão da substituição tecnológica vem contradizer o que foi colocado. Na verdade, nesta 

outra concepção, o professor é um mero transmissor de conteúdo, sendo superado em termos 

de importância no contexto ensino-aprendizagem.  

 

Na terminologia da área de ensino-aprendizagem, o professor não precisa 
mais dominar o conteúdo a ser ensinado, não tem mais lugar no 
planejamento – como “fabulação” do processo –, nem na avaliação do que 
foi aprendido, ficando restrito à escolha de materiais, quando as condições 
objetivas permitem, ou simplesmente ao controle do tempo e do contato dos 
alunos com os materiais disponibilizados. (BARRETO, 2017, p.128) 

 

Em relação ao ensino à distância, é preciso ressaltar, que embora o contato presencial 

do aluno com o professor seja restrito ou minimizado, o educador deve continuar exercendo a 

sua função de ensinar, não como um profissional dentro da sala de aula, mas como um 

professor/tutor utilizando as novas tecnologias. 

Como a relação educador-educando, seja presencial ou à distância, precisa também ser 

única e singular, entender a dúvida de um aluno, na mais pura essência, se torna um desafio a 

cada dia. E, no ponto de vista virtual, o problema adquire proporções maiores. Um tutor, que 

deveria ter turmas com número restrito de alunos, é o responsável, muitas vezes, pelo 

aprendizado de centenas deles. Assim, a educação fica cada vez mais distante da subjetividade 

do aluno e o ato de ensinar se torna banal. Freire (1987) afirma, categoricamente, que a 
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educação se torna um ato de depositar, sendo os educandos os depositários e o educador o 

depositante. Esta é a chamada “Educação Bancária”, explicada pelo autor. 

A educação a distância no Brasil (EaD) vem dos tempos dos gibis, onde se 

encontravam os anúncios de cursos por correspondência. Por meio destes cursos, eram 

enviados, pelo correio, guias de estudos impressos com exercícios. Estas práticas 

caracterizaram a primeira geração da EaD. A segunda geração, que veio a partir da década de 

1970, manteve os materiais impressos, mas passou a utilizar outros recursos como fitas de 

áudio e vídeo. A terceira geração seria caracterizada pelas conferências multimídia e pelo uso 

extensivo de recursos tecnológicos digitais como explica Lemgruber (2008): 

 

Atualmente, vivemos a terceira geração, baseada em redes de conferência 
por computador e estações de trabalho multimídia, destacando-se as 
possibilidades oferecidas pelo acesso à internet. Para alguns, a educação a 
distância, com as tecnologias de informação e comunicação (TICs), é a 
panacéia dos problemas educacionais. Outros apresentam grande resistência, 
vendo-a como forma educacional inferior. (p.1) 
 

A Internet, rede que conecta milhões de computadores do mundo, veio para dar 

suporte a esta terceira geração da EaD. A Web se transformou também em uma importante 

forma de acessar a Internet. E como todo desenvolvimento de uma nova tecnologia, a Web 

também possui subdivisões que caracterizam etapas importantes na implantação e 

consolidação da grande rede.  

A Web 1.0 foi a internet como ela se originou com sites estáticos com pouca 

interatividade de internautas e diversos diretórios de links. Ainda existiam poucos usuários e 

predominavam os sites de empresas e instituições. Foi a partir daí que a internet começou a 

tomar forma diante das necessidades das pessoas, conforme dizem Coutinho e Junior (2007): 

 

A primeira geração da Internet teve como principal atributo a enorme 
quantidade de informação disponível e a que todos podíamos aceder. No 
entanto, o papel do utilizador nesses cenários era o de mero espectador da 
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ação que se passava na página que visitava, não tendo autorização para 
alterar ou reeditar o seu conteúdo. Nesta primeira fase surgiram e 
proliferaram a velocidade muito célere os serviços disponibilizados através 
da rede, criando-se novos empregos e nichos económicos como, por 
exemplo, o e-commerce que delimitou um novo padrão de negócios para as 
empresas fazendo o seu faturamento quase que triplicar. (p.9) 

 

A Web 2.0 também é chamada de web participativa. Nesta fase, ocorreram a revolução 

dos blogs e chats, das mídias sociais colaborativas, das redes sociais e do conteúdo produzido 

pelos próprios internautas. Com isso, a Internet se popularizou no mundo inteiro. Neste 

momento, os sites já não eram estáticos e possuíam um design voltado especificamente para o 

consumidor. Segundo O’ Reilly, 

 

não há como demarcar precisamente as fronteiras da Web 2.0. Trata-se de 
um núcleo ao redor do qual gravitam princípios e práticas que aproximam 
diversos sites que os seguem. Um desses princípios fundamentais é trabalhar 
a Web como uma plataforma, isto é, viabilizando funções on-line que antes 
só poderiam ser conduzidas por programas instalados em um computador. 
[...] Cria-se uma “arquitetura de participação”: o sistema informático 
incorpora recursos de interconexão e compartilhamento. (O’REILLY apud 
PRIMO, 2007, p.2-3) 

 

A Web 3.0 é uma internet onde temos toda a informação organizada compatível para o 

entendimento não somente dos humanos, mas também das máquinas, já que elas podem nos 

ajudar na resposta de perguntas com resoluções concretas e personalizadas. É a internet cada 

vez mais próxima da chamada inteligência artificial. É o uso ainda mais inteligente do 

conhecimento e conteúdo já disponibilizado online, com sites mais desenvolvidos, 

personalizados e baseados em pesquisas no comportamento de cada pessoa. A Web 3.0 foi 

anunciada, em 2001, por meio do artigo Web Semântica: um novo formato de conteúdo para 

web que tem significado para computadores e vai iniciar uma revolução de novas 

possibilidades, de Tim Berners-Lee, James Hendler e Ora Lassila, que revelou toda a 

importância que esta nova fase terá para a vida das pessoas e suas práticas cotidianas. 

Berners-Lee (2007) relata como este novo formato deixou a internet mais funcional: 
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A Web Semântica é sobre a colocação de arquivos de dados na web. Não é 
apenas uma web de documentos, mas também de dados. A tecnologia de 
dados da Web Semântica terá muitas aplicações, todas interconectadas. Pela 
primeira vez haverá um formato comum de dados para todos os aplicativos, 
permitindo que os bancos de dados e as páginas da web troquem arquivos. 

 

Portanto, a estrutura e as fases da web serviram para transformar a internet em uma 

ferramenta essencial para a disseminação da informação, fazendo com que os conteúdos 

pudessem ser acessados por uma maior parte de internautas. Este desenvolvimento impacta 

também na educação, que pode ter as distâncias reduzidas através da grande rede. Bruno e 

Lemgruber (2009) destacam as várias possibilidades da educação a distância:  

 

Alguns aspectos são característicos do que estamos vivendo, especialmente 
nos ambientes de aprendizagem online: sistemas de ensino e aprendizagem 
‘mistos’ ou ‘integrados’; oportunidades diversificadas de formação, 
organizadas de modo flexível, de acordo com as possibilidades do aluno; 
atividades presenciais e a distância (hibridismo/ubiquidade), uso intensivo de 
tecnologias diversas (podcast, wiki, áudio e vídeo aulas, fóruns, chats, 
games, blogs, ambientes imersivos, uso de personagens, avatares, 
dispositivos móveis/celular, web conferências); interação e interatividade; 
mediação pedagógica; trabalho em equipe colaborativo; exigência cada vez 
maior de aprendentes autônomos. (p. 2) 

 

 A educação a distância tem a possibilidade de contar com todos os recursos que a web 

oferece. Contudo, muito se discute quanto à qualidade deste processo, seja no ensino 

fundamental, no ensino médio ou no ensino superior. Bruno e Lemgruber destacam oito 

tópicos básicos nos Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância, 

apresentados pela SEED/MEC, em agosto de 2007: concepção de educação e currículo no 

processo de ensino e aprendizagem; sistemas de comunicação; material didático; avaliação; 

equipe multidisciplinar; infraestrutura de apoio; gestão acadêmico-administrativa; 

sustentabilidade financeira. 
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O professor exerce também um papel fundamental no ensino a distância. A mediação 

pedagógica ocupa um lugar de destaque, já que não pode ser substituída pelas linguagens 

computacionais. Assim, segundo Belloni, a função do docente se torna ainda mais importante: 

 

Consideradas do ponto de vista da organização institucional, podemos 
agrupar as funções docentes em três grandes grupos: o primeiro é 
responsável pela concepção e realização dos cursos e materiais; o segundo 
assegura o planejamento e organização da distribuição de materiais e da 
administração acadêmica (matrícula, avaliação); e o terceiro responsabiliza-
se pelo acompanhamento do estudante durante o processo de aprendizagem 
(tutoria, aconselhamento e avaliação). (BELLONI apud BRUNO E 
LEMGRUBER, 2009, p. 8-9) 

  

A qualificação do docente e suas condições de trabalho constituem em dois requisitos 

básicos para uma EaD de qualidade. Se torna necessário a colocação de parâmetros quanto à 

designação do número de alunos atendidos por cada professor. Isso pode acarretar numa 

sobrecarga que pode prejudicar a qualidade do ensino. No documento, já mencionado, 

Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância, é ressaltado que uma 

instituição deva estabelecer uma proporção professor-alunos que possa garantir uma boa 

qualidade de comunicação e acompanhamento. Além disso, os referenciais destacam que é 

preciso quantificar o número de professores/aula disponíveis para os atendimentos requeridos 

pelos alunos. O documento também reforça que as instituições são determinadas a garantir 

que os estudantes tenham sua evolução e dificuldades regularmente monitoradas e que 

possam ter velocidade nas respostas a suas perguntas, bem como incentivos e orientação em 

relação o progresso no aprendizado dos alunos. 

O surgimento das tecnologias digitais foi muito importante para a implantação da 

Educação a Distância no Brasil. E estas reflexões sobre o desenvolvimento, tanto tecnológico 

quanto educacional, constituem bases fundamentadas para o aperfeiçoamento do ensino. Esse 

panorama contemporâneo faz parte de nossa realidade e faz com que haja várias discussões 

entre alguns autores mencionados, tornando assim o processo relevante. O quadro atual da 
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Educação a Distância no Brasil também é o resultado de várias experiências feitas quando não 

existiam as tecnologias digitais. Esta fase inicial vai desde os estudos enviados por 

correspondência até a chegada de cursos através dos meios de comunicação, como por 

exemplo o Projeto Minerva, que foi transmitido pelo rádio para todo o Brasil, entre os anos 

1970 e 1980. (BRASIL, 1971) 

Respeitando a carência de recursos tecnológicos digitais, em comparação com a 

atualidade, podemos fazer algumas reflexões sobre as transmissões de aulas pelo rádio por 

meio do Projeto Minerva. O intuito dos idealizadores e organizadores era fazer com que o 

conteúdo das aulas pudesse chagar a um maior número de alunos, lembrando a afirmação de 

Roquette-Pinto de que o rádio é o jornal de quem não sabe ler. Sem dúvida nenhuma, o 

projeto beneficiou uma parcela considerável da população que não era alfabetizada. 

Outro objetivo era proporcionar que um maior número de pessoas pudesse ter acesso à 

educação, ultrapassando fatores que impediam essa acessibilidade naquele momento, como as 

grandes distâncias geográficas do Brasil e também a falta de estabelecimentos de ensino em 

algumas regiões do país. 

 

Além de usar o rádio como meio de comunicação de massa para fins 
educativos e culturais, o Projeto Minerva visava atingir a pessoa onde ela 
estivesse para desenvolver suas potencialidades. Era voltado ainda à 
divulgação e orientação educacional, pedagógica e profissional, inclusive à 
programação cultural de interesse das audiências. Seus programas se 
concentraram nas áreas do ensino supletivo e de educação de base. 
(MONTEIRO, 2018, p.5) 

 

Desta forma, podemos observar que a Educação a Distância no Brasil teve um 

desenvolvimento considerável até chegar as tecnologias digitais, que proporcionam uma série 

de pontos positivos e críticos, relacionados anteriormente. No próximo capítulo, vamos 

abordar o Rádio Educativo no Brasil impulsionado por diversas tecnologias, cada uma ao seu 
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tempo, que contribuíram e fizeram parte destas amplas relações entre ensino e ouvinte; 

professor e aluno.  

O grande idealizador desta prática, a de levar o ensino através das ondas do rádio, foi 

Edgard Roquette-Pinto. Educador por excelência, Roquette-Pinto ajudou no processo de 

implantação deste importante meio de comunicação no Brasil, fundando em parceria com 

Henrique Morize em 1923, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a primeira emissora no país. 

O idealista, também conhecido como Pai do Rádio, implementou a Rádio Escola Municipal 

do Distrito Federal, o Serviço de Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação e Saúde 

Pública e o Instituto Nacional de Cinema Educativo.  Foi também membro de instituições 

importantes do Brasil como a Academia Brasileira de Ciências, o Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro, a Academia Brasileira de Letras e a Associação Brasileira de 

Educação. 

 Roquette-Pinto teve diversas formações profissionais, mas a sua paixão pelo rádio e 

pela educação fizeram com que ele fosse o precursor e o maior incentivador para a 

implantação e consolidação do Rádio Educativo no Brasil. De acordo com Roldão (2006), as 

rádios consideradas educativas são concessões destinadas a universidades, fundações ligadas a 

empresas privadas, governo federal, estaduais ou municipais ou mesmo diretamente a 

Prefeituras.  
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CAPÍTULO 2: UMA BREVE HISTÓRIA  

DO RÁDIO EDUCATIVO NO BRASIL 

 

Neste capítulo, vamos dissertar como foi a implantação do rádio no Brasil, desde as 

suas primeiras experiências feitas pelo padre Roberto Landell de Moura até a primeira 

transmissão oficial realizada durante as comemorações do centenário da Independência do 

Brasil em 1922, passando também por diversas fases vividas por esse meio de comunicação. 

Serão vistos também, alguns gêneros de programas que fizeram história. O rádio educativo 

também será abordado com reflexões de autores sobre alguns planos e projetos implantados e 

desenvolvidos no Brasil. Para completarmos o capítulo, vamos resgatar a história da vida e 

obra de Roquette-Pinto, algumas das realizações pessoais e profissionais deste médico, 

antropólogo e professor brasileiro, também conhecido como o pai do rádio.  

 

2.1 – O SURGIMENTO DO RÁDIO NO BRASIL 

 

O precursor do rádio, no Brasil, foi o padre Roberto Landell de Moura que, através de 

alguns experimentos realizados em 3 de junho de 1900, conseguiu resultados expressivos ao 

mesmo tempo em que pesquisas eram feitas na Europa e na América do Norte. A notícia foi 

repercutida de forma muito positiva aqui no país. Novas perspectivas estavam sendo lançadas 

para que um novo meio de comunicação pudesse chegar. Alguns jornais da época deram 

destaque ao fato, como o Jornal do Commercio (apud FORNARI, 1960, P.12), do Rio de 

Janeiro, na edição de 10 de junho de 1900:  

 

No domingo próximo passado, no alto de Sant’Ana, cidade de São Paulo, o 
padre Roberto Landell fez uma experiência particular com vários aparelhos 
de sua invenção, no intuito de demonstrar algumas leis por ele descobertas 
no estudo da propagação do som, da luz e da eletricidade através do espaço, 
da terra e do elemento aquoso, as quais foram coroadas de brilhante êxito. 
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Estes aparelhos, eminentemente práticos, são, como tantos corolários, 
deduzidos das leis supracitadas. Assistiram a esta prova, entre outras 
pessoas, o senhor P.C.P. Lupton, representante do governo britânico, e sua 
família. 

 

Com o resultado positivo das pesquisas e também de acordo com a boa repercussão 

que teve, Landell de Moura solicitou ajuda financeira ao governo britânico para prosseguir 

com o trabalho científico. Em carta enviada para as autoridades britânicas, Landell descreve 

que cinco aparelhos haviam sido inventados por ele, mas dois chamavam a atenção porque se 

destinavam à transmissão sem fio de voz. Os dois aparelhos são referentes à radiotelefonia e à 

radiotelegrafia. Com um equipamento similar, Landell consegue a patente brasileira em 9 de 

março de 1901. Na descrição enviada para o governo federal, Landell definiu o seu invento: 

“O objeto da invenção é um aparelho que se presta à transmissão a distância com fio e sem fio 

condutor, tanto através do espaço e da terra, como do elemento aquoso.” (apud ALMEIDA, 

1983, p.11) 

Em 1901, Roberto Landell de Moura viajou para Nova York, nos Estados Unidos, 

onde fixou residência. Demorou três anos para ele ter o reconhecimento das suas invenções 

junto ao Patent Office. 

 

A luta, o esforço pessoal de superação de dificuldades consideráveis, foi, 
enfim, compensada no dia 11 de outubro de 1904, quando padre Landell 
recebeu a patente número 771.917, para o transmissor de ondas (wave 
transmitter). Em 22 de novembro de 1904, obteve as patentes números 
775.337 para o telefone sem fio (wireless telephone), e 775.846 para o 
telégrafo sem fio (wireless telegraph). As patentes foram concedidas com a 
chancela “no model”, como era praxe na época. (ALMEIDA, 1983, p. 81) 
 

 Embora o Padre Landell de Moura tenha inventado os primeiros equipamentos, tendo 

realizado os experimentos, não foi dada a ele, pelo governo brasileiro, a congratulação oficial 

de ter proporcionado as primeiras transmissões de rádio no Brasil. Por questões políticas, as 

autoridades brasileiras não aceitavam que o advento do mais novo meio de comunicação 
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viesse de um cidadão que não tinha vínculos com os governos da época. Duas décadas depois, 

foi realizada e reconhecida a primeira transmissão oficial de rádio no Brasil, sem a 

participação de Landell de Moura. 

Após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), as grandes indústrias norte-americanas 

buscaram novos mercados para garantir e ampliar os níveis de lucro. A pedido da Repartição 

Geral dos Telégrafos, a Westinghouse promoveu a primeira demonstração pública de 

radiodifusão no Brasil, em 7 de setembro de 1922, durante a Exposição Nacional que 

comemorava o centenário da Independência brasileira. O público, que estava presente à 

demonstração, escutou as transmissões através de autofalantes, porque, na época, não existiam 

ainda os aparelhos receptores. A Westinghouse distribuiu autofalantes apenas para as 

autoridades civis e militares e, assim, o som era captado no Palácio do Catete, sede do 

governo federal, e em alguns prédios públicos. Foi transmitido o discurso do presidente da 

república, Epitácio Pessoa, além de trechos da ópera “O Guarani”, de Carlos Gomes, 

apresentada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Todas as emissões tinham que ser ao 

vivo, já que naquele tempo não existia gravação. 

 

No dia da inauguração da exposição ocorreu a primeira demonstração 
pública, no Brasil, de uma transmissão radiofônica, levando espanto e 
curiosidade aos visitantes da Exposição Nacional. As transmissões, ainda 
que acompanhadas de muitos ruídos, espantaram e maravilharam as pessoas 
presentes, muitos dos quais imaginaram que estivessem presenciando algum 
tipo de truque. (CALABRE, 2002, p.10) 

 

 Os sons da primeira transmissão de rádio no Brasil também foram ouvidos em alguns 

lugares estratégicos das cidades de Petrópolis, Niterói e São Paulo, onde foram instalados 

transmissores de longo alcance. Como tudo foi feito no período da noite, essas cidades 

poderiam receber as transmissões, porque o maior obstáculo à propagação das ondas 

eletromagnéticas, que são as ondas de rádio, é a luz solar. Mas ainda com uma tecnologia 
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rudimentar, a emissão de sons chegava aos receptores com muitos ruídos, fazendo com que, 

praticamente, ficasse inaudível. 

Estava consolidado, então, o surgimento do rádio no Brasil como um novo meio de 

comunicação, que possuía a capacidade de levar a informação num curto período de tempo ao 

ouvinte. Esta forma ágil de propagação também pode ser o instrumento de transmissão de 

conhecimentos educativos, através de conteúdos pedagógicos. De acordo com as 

características dinâmicas do rádio, estes conhecimentos podem chegar ao público de maneira 

rápida, objetiva e estruturada.  

 

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; é o animador de novas 
esperanças; o consolador do enfermo; o guia dos sãos, desde que o realizem 
com espírito altruísta e elevado. Ensine quem souber, o que souber, a quem 
não souber. Só existe um meio de ser grato ao rádio: respeitar o rádio. 
(TAVARES, 1999, p.8) 

 

 Depois de implantado como novo meio de comunicação no Brasil, o rádio começou a 

se desenvolver. Vários adeptos como Roquette-Pinto, Elba Dias e Henrique Morize montaram 

uma estratégia para difundi-lo de forma rápida, no país. Ao invés de denominarem rádio, 

estes precursores resolveram colocar o nome de associações, já que o objetivo era muito mais 

do que, somente, transmitir uma programação, ou seja, a meta consistia em preparar os 

programadores e, com isso, aperfeiçoar os programas. 

 

Essas entidades tinham a finalidade, além de divulgar os conhecimentos 
sobre o rádio, de angariar novos adeptos e até mesmo propiciar-lhes 
treinamento para se constituírem pelo menos em radioescutas. Os pioneiros 
eram indivíduos carregados de idealismo cujos laivos permanecem ainda nos 
radioamadores atuais, sendo porém diferentes destes na medida em que não 
possuíam, na maioria das vezes, estações transmissoras. (FEDERICO, 1982, 
p.33) 
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A primeira associação fundada no Brasil a transmitir efetivamente, porém sem 

frequência ou continuidade, foi a Rádio Clube de Pernambuco. Alguns jovens da elite da 

cidade de Recife fundaram a entidade num velho sobrado localizado no bairro de Santo 

Amaro, em 6 de abril de 1919, antes mesmo da primeira transmissão oficial no Brasil, 

ocorrida em 7 de setembro de 1922. Liderados por Augusto Pereira e financiados pelo 

industrial João Cardoso Aires, os sócios da Rádio Clube de Pernambuco adquiriram alguns 

equipamentos da Westinghouse para a transmissão oficial. Com um aparelho radiotelegráfico 

adaptado à emissão de sons, mais um amplificador e um transmissor de 10 watts de potência, 

a Rádio funcionou de modo irregular a partir de 17 de outubro de 1923. Nos anos seguintes, a 

Rádio Clube de Pernambuco se dedicou apenas a experiências com recepção radiotelefônica.  

O cientista e professor Edgard Roquette-Pinto mostrou um profundo interesse pelas 

demonstrações de radiodifusão que foram feitas pelas indústrias norte-americanas, durante a 

Exposição do Centenário da Independência, em 7 de setembro de 1922. Roquette-Pinto já 

enxergava o rádio como sendo um meio de difusão cultural, embora no início fora marcado 

por um certo elitismo. Para isso, Roquette mobilizou um grupo de intelectuais da Academia 

Brasileira de Ciências para que acompanhasse a chegada do novo meio de comunicação. 

 

No começo de 1923, desmontava-se a estação do Corcovado e a da Praia 
Vermelha ia seguir o mesmo destino se o governo não a comprasse. O Brasil 
ia ficar sem rádio. Ora, eu vivia angustiado com esta história, porque já tinha 
convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema desde que 
ouvira as transmissões do Corcovado alguns meses antes. Resolvi interessar 
no problema a Academia de Ciências. Era presidente nosso querido mestre 
Henrique Morize. Eu era secretário. E foi assim que nasceu a Rádio 
Sociedade do Rio de Janeiro a 20 de abril de 1923 (ROQUETTE-PINTO 
apud TAVARES, 1997, CD). 

 

 O grupo composto por intelectuais da Academia de Ciências e liderado por Roquette-

Pinto e Henrique Morize consegue junto ao governo o empréstimo dos transmissores da Praia 
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Vermelha durante uma hora por dia. Com a parte técnica estruturada, a Rádio Sociedade do 

Rio de Janeiro deu início às suas transmissões no dia 1º de maio de 1923. 

 Seus microfones foram utilizados por intelectuais e cientistas, como o físico alemão 

Albert Einstein e o poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, criador do movimento futurista. 

A emissora tinha um estilo elitista não só pelo conteúdo que veiculava, mas também porque 

poucas pessoas, até então, tinham o aparelho de rádio. 

 

Ao analisar os pronunciamentos de Roquette-Pinto, percebe-se que a 
proposta educativa da Rádio Sociedade era voltada à elevação do nível 
intelectual e educativo da população. Porém, havia o preço, os requisitos 
formais e “a falta de cuidado com os níveis sócio-linguísticos, repertório da 
provável audiência” (FEDERICO, 1982, p. 48). 

 

 Apesar de todo o empenho, da motivação e do idealismo de Roquette-Pinto e dos 

associados, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro operou, nos primeiros meses de 

funcionamento, de forma precária. A programação não era definida e as emissões eram 

esporádicas. Somente em outubro de 1923, começou a ser organizada uma sequência de 

programas com notícias de interesse geral, conferências literárias, artísticas e científicas, 

números infantis, poesia, música vocal e instrumental. 

Em 1925, a Rádio Sociedade deu início à parte instrucional, com uma perspectiva 

mais popular de educação. Veiculava aulas de francês, português, geografia, história do 

Brasil, higiene, silvicultura, química, história natural e física. Havia também transmissões de 

concertos e espetáculos teatrais (FEDERICO, 1982). 

Em 1926, Roquette-Pinto publicou um artigo na Revista Eléctron, em que já mostrava 

a sua ideia inovadora de transformar o rádio em um meio educativo. O título era 

Radioeducação do Brasil, no qual traçava uma estratégia para transformar em cinco ou seis 

anos a mentalidade popular do país. Segundo ele, cada estado da federação fundaria uma 

rádio escola, totalizando vinte “poderosas estações”, fornecidas através de concorrência 
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pública. Já os municípios entrariam em acordo para subvencionar um sistema de rádio, a rádio 

escola municipal (SALGADO, 1946). 

 Na primeira metade dos anos 1920, o Brasil ainda não havia despertado para as 

potencialidades de lucro no rádio. Esta visão lucrativa teve suas origens no surgimento da 

Rádio Clube do Brasil, fundada em 1º de junho de 1924 por Elba Dias, um dos técnicos que 

auxiliou na estruturação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro.  

 Entre 1924 e 1926, quando foram cedidos os transmissores da Praia Vermelha para a 

Rádio Clube do Brasil, tanto esta como a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro passaram a 

conviver harmoniosamente e de forma única na história da radiodifusão brasileira. 

 Em 1932, quando a propaganda foi regulamentada, a rádio Clube do Brasil foi a 

primeira emissora a conseguir autorização para transmitir anúncios publicitários em sua 

programação. Isso provocou uma grande mudança no rádio da época. As emissoras foram 

obrigadas a melhorar suas programações para conseguir patrocínio e isso desencadeou uma 

transformação organizada dos conteúdos produzidos. Estavam sendo implantadas as primeiras 

noções de roteirização nas emissoras de rádio no Brasil. 

 Com a introdução do roteiro no rádio, surgiram as radionovelas. Fizeram muito 

sucesso e chegavam a mobilizar um grande número de ouvintes, que utilizavam a imaginação 

para compensar a falta de imagens. A primeira radionovela transmitida no Brasil foi “Em 

Busca da Felicidade”, do cubano Leandro Blanco. O publicitário Gilberto Martins foi o 

responsável pela tradução e adaptação do texto original. A radionovela era transmitida às 

segundas, quartas e sextas-feiras às 10h30 e ficou em cartaz de 1941 a 1943. Lia Calabre 

(2003, p.3) afirma que “a iniciativa de colocar a novela no ar partiu da Standart Propaganda, 

a agência de propaganda do Creme Dental Colgate. A agência também foi responsável pela 

escolha do horário matinal para a irradiação da novela.” A opção de veicular a radionovela no 

período da manhã causou muita polêmica, já que o horário nobre do rádio era o noturno. 
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Embora alguns críticos considerassem que seria um fracasso, a radionovela foi um sucesso de 

audiência, comprovado pela Standart Propaganda: 

 

Tudo indicava que lançamento de Em busca da Felicidade era um 
sucesso. Porém, com o intuito de avaliar com mais precisão a 
audiência da novela, a Standart organizou um concurso entre os 
ouvintes que consistia na distribuição de um álbum com fotos dos 
artistas e com o resumo da radionovela, do que havia sido apresentado 
até aquele momento. Para receber o álbum, os ouvintes deveriam 
enviar uma carta para a emissora junto com um rótulo do Creme 
Dental Colgate, o patrocinador da novela. Era uma estratégia muito 
interessante e que terminava atingindo objetivos diferenciados. O 
concurso servia para medir a audiência e narrar aos ouvintes os 
capítulos que já haviam sido irradiados atraindo assim novos ouvintes 
que, conhecendo a história, ficariam estimulados para continuar a 
acompanhá-la. O sucesso do concurso foi imediato, somente no 
primeiro mês de promoção chegaram 48.000 pedidos, um número 
muito acima do esperado pelo patrocinador, fato que o levou a 
suspender a distribuição dos brindes. A pronta resposta dos ouvintes à 
sondagem de audiência dos patrocinadores tornou-se um marco na 
história das radionovelas, é um fato sempre rememorado nos 
depoimentos e reportagens sobre o tema. (CALABRE, 2003, p.4-5) 

 

 Meses depois da Rádio Nacional do Rio de Janeiro lançar a radionovela “Em Busca da 

Felicidade”, de origem cubana, a Rádio São Paulo fazia uma produção genuinamente 

brasileira. Tratava-se da radionovela “Fatalidade”, de Oduvaldo Viana. O sucesso destas duas 

produções foi imediato e logo a radionovela se difundiu no meio de comunicação. 

 De 1940 a 1950, o Rádio viveu o seu apogeu. Com as radionovelas consolidadas no 

cotidiano dos ouvintes, vieram também os programas de auditório, que mobilizavam 

multidões. As emissoras passaram a receber os ouvintes em suas próprias instalações, 

promovendo shows com cantores que marcaram época, como Carmem Miranda, Mario Reis, 

Francisco Alves, entre outros. Mas, para isso, as rádios precisaram ter uma arrecadação que 

permitisse a realização destes eventos: 
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Para atender ao público ouvinte, além de ampliar auditórios, algumas 
emissoras passaram a cobrar ingressos. Nas grandes cidades, os 
ingressos tinham como função principal limitar o público; no interior 
do país, a cobrança era uma forma de conseguir a verba necessária 
para pagar os cachês de artistas que ali faziam suas apresentações. 
(CALABRE, 2002) 

 

 Além dos programas de auditório com cantores diversos, os programas de variedades 

também fizeram parte do dia a dia dos ouvintes. Três produções foram marcantes na história 

do rádio no Brasil. Apresentados por César de Alencar, Manoel Barcelos e Paulo Gracindo, os 

programas eram transmitidos nos finais de semana e tinham no seu roteiro atrações artísticas, 

apresentação de calouros, quadros de humor e distribuição de prêmios.  

 Os programas de calouros surgiram com Celso Guimarães na Rádio Cruzeiro do Sul 

de São Paulo e com Edmundo Maia e Paulo Roberto na Rádio Cruzeiro do Sul do Rio de 

Janeiro. Na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, surgiu Ari Barroso, que alcançou um maior 

destaque com o programa Calouros em Desfile. 

 A transmissão de informações pelo rádio só se concretizou em 1941 com o Repórter 

Esso. Mas a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro já vinha com o objetivo de levar as notícias 

para os ouvintes. E algumas experiências foram feitas. 

 

Por volta de 1925, a Rádio Sociedade já emitia, além do Jornal da Manhã, 
efetivado por Roquette, que comentava as notícias dando um cunho de 
jornalismo interpretativo, pois se reportava ao evento comentando 
historicamente, fazia um apanhado geral da situação da época e preconizava 
sobre as tendências dos acontecimentos; o Jornal do Meio Dia, o Jornal da 
Tarde e o Jornal da Noite já eram acompanhados de suplementos musicais e 
abrangiam páginas literárias, agronomia, esportes, seção feminina, doméstica 
e infantil (FEDERICO, 1982, p.38). 

 

 O Repórter Esso surgiu graças à aproximação brasileira com os Estados Unidos, após 

a Segunda Guerra Mundial. Patrocinado pela empresa de petróleo, o jornal era produzido pela 

United Press International. Segundo Carvalho (2007, p.3), “O Repórter Esso começou uma 
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revolução na imprensa brasileira criando uma referência de padrão jornalístico seguido até os 

dias de hoje no rádio.” A estreia foi às 12h55 do dia 28 de agosto de 1941. Inicialmente, a 

Rádio Nacional do Rio de Janeiro e a Rádio Record de São Paulo transmitiam o informativo 

que, em julho do ano seguinte, se estendeu para a Rádio Farroupilha do Rio Grande do Sul, 

além da Rádio Inconfidência de Minas Gerais e Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco. 

Os horários variavam de emissora para emissora.  

O Repórter Esso apresentava um modelo de texto linear, direto, corrido e sem 

adjetivações, sendo um noticiário ágil e estruturado. Não se pode negar a importância do 

Repórter Esso para o Radiojornalismo contemporâneo, como afirma Carvalho (2007): 

 

O Repórter Esso foi o responsável pela implantação da síntese noticiosa no 
país, ritmo de leitura e locução, checagem dos fatos, estilo de redação para o 
rádio, criando assim uma linguagem própria, por meio até de um manual. Foi 
também responsável pela credibilidade jornalística junto ao público 
alcançada por meio da periodicidade e pontualidade das edições. Suas 
técnicas são utilizadas até hoje pelo jornalismo radiofônico. (p.13) 

 

Vários locutores fizeram sucesso no Repórter Esso, como Dalmácio Jordão e Fábio 

Perez em São Paulo, Ruy Figueira e Lauro Hagemann no Rio Grande do Sul, Aloísio Campos 

em Minas Gerais e Edson de Almeida em Pernambuco. Mas o locutor mais famoso do 

Repórter Esso foi Heron Domingues, que assumiu o posto no dia 3 de novembro de 1944 na 

Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Nesta emissora, ele implantou e dirigiu a Seção de Jornais 

Falados e Reportagens, o primeiro departamento de uma rádio no país dedicado ao 

jornalismo.  

 O Repórter Esso foi perdendo força nos anos de 1960, quando o Brasil passava por um 

regime militar que cerceava os noticiários, principalmente aqueles que criticavam o sistema 

de governo vigente. Alguns autores afirmam que o advento do regime no Brasil não foi 

crucial para o fim do Repórter Esso, mas a pressão sobre a imprensa provocou a instabilidade 

do noticiário: 
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A censura deste início da Ditadura, não afetou o Repórter Esso, porém, 
conforme a tensão política nacional foi aumentando, o controle sobre a 
imprensa se acirrou. Passamos por um período de grande preocupação. 
Durante um tempo, nada mudou. Até o dia em que a censura bateu à nossa 
porta. Cheguei a narrar a edição das 20 horas - a mais ouvida - cercado por 
dois soldados armados com fuzis, além do censor do exército. Rabiscavam o 
noticiário e eu redigia novamente para apresentar ao censor. Depois se 
fechou um acordo entre o Repórter Esso, a UPI e a censura, uma vez que 
aquele aparato era desnecessário. Apenas servia como meio de constranger 
locutores e redatores. O censor não ia mais até a rádio, mas nós tínhamos 
uma forma de redigir, às vezes, ser menos contundente, de modo a não ferir 
os interesses militares. (FOLHA ONLINE apud CARVALHO, 2007, p. 7-8) 

 

 Em 31 de dezembro de 1968, o locutor Roberto Figueiredo leu na Rádio Globo, de 

forma emotiva e chagando aos prantos, a última edição do Repórter Esso. 

 O jornalismo no rádio contribui para o conhecimento dos ouvintes em relação ao que 

estava acontecendo no momento. É mais uma função educativa que este meio de comunicação 

exerce. Esta missão educativa para o rádio já tinha sido vislumbrada na década de 1920, 

quando Roquette-Pinto fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. 

 Segundo Ferraretto (2001), Roquette-Pinto criou a primeira emissora regular de rádio 

no Brasil com o slogan “trabalhar pela cultura dos que vivem em nossa terra e pelo progresso 

do Brasil”. O sonho de tornar a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro em uma rádio educativa, 

estava evidenciado em cada atitude dele. Nesta iniciativa, Roquette-Pinto colocava todas as 

suas motivações para continuar difundindo o meio de comunicação. Mas com a 

regulamentação da propaganda no rádio em 1934, um novo cenário vinha se desenvolvendo. 

O lucro no rádio passou a ser visto com bons olhos por parte dos empresários e investidores. 

Esta mudança de cenário também provocou modificações nas programações. O que antes era 

improvisado, passou a ser roteirizado. Com isso, as programações cresceram em termos de 

qualidade, o que era bem visto por Roquette-Pinto. Mas o que ele não esperava é que essa fase 

lucrativa fosse extremamente acentuada, quase que ofuscando o seu ideal de transformar o 

rádio em um meio de comunicação educativo. Para evitar que a Rádio Sociedade do Rio de 
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Janeiro se tornasse um balcão de negócios, Roquette-Pinto preferiu doá-la, em 1936, ao 

Ministério da Educação e Saúde Pública. A doação foi feita mediante um termo exigido por 

Roquette-Pinto e que foi assinado pelo ministro Gustavo Capanema. 

 

As instalações serão gratuitamente transferidas ao Ministério da Educação e 
Saúde, que, em compensação, se obriga a não utilizar a emissora para outros 
fins senão o desenvolvimento da cultura popular e jamais permitir a 
publicidade comercial ou a propaganda política (FEDERICO, 1982, p. 46). 

 

Em setembro de 1936, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro passou a se chamar Rádio 

Ministério da Educação e, depois, Rádio MEC.  

Depois da doação, em 1937, foi criado o Serviço de Radiodifusão Educativa. A 

iniciativa partiu do governo de Getúlio Vargas. O Serviço foi dirigido por Roquette-Pinto até 

1943, quando foi substituído por Fernando Tude de Sousa. A equipe da emissora foi mantida, 

permanecendo em seus cargos João Labre Júnior, responsável pela parte técnica da rádio; 

Rene Cavé, chefe de secretaria e locutor; e Inácio Guimarães, locutor, entre outros. O órgão 

era destinado a promover, permanentemente, a irradiação de programas educativos. Porém, 

apesar das diretrizes estritamente educativas defendidas pelo órgão, grande parte dos projetos 

sofreu interferência do Departamento de Imprensa e Propaganda. (DIP) (MOREIRA, 1991)  

A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro opera hoje como Rádio MEC e tem como 

objetivo difundir a cultura do país. A Rádio MEC é uma emissora pertencente à Empresa 

Brasileira de Comunicação (EBC) e tem uma programação educativa. Seus estúdios estão 

localizados ao lado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no 

centro do Rio. 

Outras iniciativas foram feitas pelo governo federal com o objetivo de difundir o rádio 

educativo. O Sistema Radioeducativo Nacional (SIRENA) foi criado pelo Ministério da 
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Educação e Cultura, em 1958. Dois anos depois, havia 47 emissoras transmitindo programas 

educativos e 22 em instalação.  

 Peruzzo (2011) aponta que, com o passar do tempo, o Sistema de Radiodifusão 

Nacional e a educação no rádio foram sofrendo modificações. Atualmente, existe o Sistema 

de Radiodifusão Sonora, que pode ser requerido pela união, estados e municípios, além de 

universidades brasileiras e fundações constituídas no Brasil. 

 O Decreto-Lei 236 de 28/02/1967, o Decreto 2108 de 14/12/1996 e a Portaria 

Interministerial número 651 de 15/04/1999, que regulam a outorga de rádios e televisões 

educativas, estabelecem que o programa 

 

destinado à transmissão de programas educativo-culturais, que, além de atuar 
em conjunto com os sistemas de ensino de qualquer nível ou modalidade, 
vise à educação básica e superior, à educação permanente e à formação para 
o trabalho, além de abranger as atividades de divulgação educacional, 
cultural, pedagógica e de orientação profissional (LOPES, 2011, p.8). 

 

 Assim, no Brasil, o rádio é regulamentado no que se refere ao conteúdo educativo. 

Hoje, poucas emissoras no país veiculam programas educativos em sua grade de 

programação.  

 

2.2 – O RÁDIO EDUCATIVO NO BRASIL 

 

 O Rádio foi concebido no Brasil com uma visão educativa e cultural graças a iniciativa 

do educador Edgard Roquette-Pinto. E para deixar marcada essa nova era dentro da 

comunicação brasileira, foi fundada a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro em 1923, como 

mencionado anteriormente. Mas o Rádio Educativo passou por várias fases nos seus 97 anos 

de existência no país. A professora Marlene Blois (2003) apresenta seis fases distintas em 

toda a sua evolução, em uma pesquisa realizada em 1995-1996.  
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A fase pioneira se referiu à própria fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, 

que fez germinar uma semente importante tanto para a educação quanto para a comunicação: 

“A Fase Pioneira teve como marco o próprio advento da radiodifusão no país e se pautou na 

ideologia de sua implantação, incluindo a inauguração da Rádio Sociedade, em 20 de abril de 

1923, e estendendo-se, até 1928, com a criação de Rádio–Escolas.” (BLOIS, 2003, p.1) 

A segunda fase foi constituída pela implantação das Rádio-Escolas, que consiste na 

criação de um projeto que esteja vinculado ao projeto pedagógico da escola. “A Segunda 

Fase, entre 1929–1940, consolidou a ideologia inicial com a implantação das Rádio-Escolas e 

a criação das primeiras redes educativas, ao mesmo tempo em que o rádio delineava sua 

forma de atuação e abria caminhos para mudanças.” (BLOIS, 2003, p.1) 

Para a confecção de um projeto para uma Rádio-Escola, precisam estar evidentes os 

objetivos da rádio, a divisão de responsabilidades e que tipo de programação será veiculada. É 

necessário também decidir os gêneros de programas, como noticiários, por exemplo, além de 

programas musicais, humorísticos e educativos. Para concluir este projeto se torna 

fundamental distribuir estes programas ao longo do tempo que a rádio estará no ar. 

Na terceira fase, Marlene Blois (2003) expôs a importância da descentralização das 

ações educativas em relação ao Rio de Janeiro e São Paulo: “Terceira Fase, entre 1941–1966, 

tendo como característica a interiorização e extensão da ação do eixo Rio–São Paulo, o que 

possibilitou a consolidação e a diversificação de sua ação educativa, criando novos impulsos 

para mudanças.” (p.2) 

A quarta fase retratou uma época em que a liberdade de expressão era cerceada por 

causa de um sistema de governo ditatorial. O Brasil estava sob o regime militar, que 

centralizava as ações de utilização do rádio: 

 

Quarta Fase, entre 1967-1979, quando o rádio educativo, não fugindo ao que 
se passava na área da comunicação, fruto do momento político por que 
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passava o país, foi marcado por ações centralizadoras de utilização do rádio 
para fins educativos pelo Estado. A criação de centros produtores regionais e 
a introdução de uma postura científica norteando todas as fases do processo 
(diagnóstico/planejamento/produção/veiculação/recepção) de ofertas 
educativas via rádio, fizeram o diferencial deste período, que nos colocava 
em igualdade com outros países mais avançados quanto à teleducação via 
rádio. (BLOIS, 2003, p.2) 

 

O surgimento das emissoras em FM (frequência modulada), possibilitando uma 

melhor qualidade sonora, e a perfeita junção dos meios de comunicação de massa à educação 

marcaram a quinta fase para a consolidação do rádio educativo no Brasil: 

 

A Quinta Fase, iniciada em 79, assinalou a conjugação de meios massivos à 
Educação e se consolidou com a inauguração de FM educativas, com a 
interação das emissoras em um sistema, com novos espaços se abrindo para 
a atuação do rádio. O fim do SINRED/ Sistema Nacional de Radiodifusão 
Educativa encerrou esta fase de tão grandes ganhos para o Rádio Educativo. 
(BLOIS, 2003, p.2) 

 

A Quinta Fase se caracterizou pelo compromisso dos radialistas com a educação, 

ampliando as possibilidades de trabalho não só nas rádios comerciais, que dependem de 

anunciantes para a subsistência, como também nas emissoras comunitárias, administradas por 

comunidades: 

 

A Sexta Fase teve seu início em 95 com o término das ações do SINRED. 
Consolida o compromisso de radialistas com a Educação, ampliando-se as 
ofertas radiofônicas educativas, agora também pelas rádios comunitárias. O 
rádio segue acompanhando a tecnologia do seu tempo, tanto em suas práticas 
de produção quanto nas de transmissão, surgindo emissoras educativas na 
Internet. (BLOIS, 2003; p.2) 

 

A partir do século XXI, começaram a ter destaque as rádios web, as quais transmitem 

programação no formato radiofônico pela internet. Este advento marcou um processo de 

segmentação de programação, já que as programações passaram a atingir grupo específicos de 

ouvintes, categorizados de acordo com as próprias características e preferências similares. 
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 Mas a proposta de transmitir conteúdo educativo pelo rádio é tão antiga quanto a 

história deste meio de comunicação. Quando o rádio foi implantado no Brasil, em 1922, 

Roquette-Pinto já idealizava esse gênero de programação, resultando na criação da Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro, que priorizava o conteúdo educativo:  

 

Em 1925, a Rádio Sociedade deu início à parte instrucional, com uma 
perspectiva mais popular de educação. Veiculava aulas de francês, 
português, geografia, história do Brasil, higiene, silvicultura, química, 
história natural e física. Havia também transmissões de concertos e 
espetáculos teatrais (ANDRELO apud FEDERICO, 2012; p.141). 

 

Nesta mesma década, houve uma discussão envolvendo vários educadores do Brasil 

que tinham ideias renovadoras de ensino, o que culminou na fundação da Associação 

Brasileira de Educação (ABE), em 15 de outubro de 1924. O objetivo da instituição foi 

implantar uma política nacional de educação, que elaborou propostas, entre outras, sobre a 

universalização do ensino primário, obrigatório e gratuito, sob a responsabilidade do Estado. 

(AZEVEDO, 2001) 

 Em 1929, houve um movimento feito por jornais e revistas, de todo Brasil, para 

implantar e desenvolver a radiodifusão escolar. Neste mesmo ano, a Diretoria de Instrução 

Pública de São Paulo instalou, em caráter experimental, um aparelho de rádio receptor no 

Grupo Escolar Prudente de Morais. Mas o grande empecilho para a consolidação do projeto 

foi a falta de conhecimento dos professores no uso do rádio. Segundo Andrelo (2012, p.141), 

“no dia 30 de agosto de 1929, a Folha da Noite, de São Paulo, chamava a atenção para a falta 

de experiência dos professores encarregados das emissões escolares.” 

 Em 1933, outras experiências educativas também foram feitas no rádio brasileiro. 

Tendo como idealizador Roquette-Pinto, foi criada a Rádio Escola Municipal do Distrito 

Federal, que mais tarde foi chamada de Rádio Roquette-Pinto. O educador Anísio Teixeira 

também foi fundamental para a consolidação da iniciativa. A emissora funcionava numa 
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minúscula sala nos fundos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. As aulas eram preparadas e 

enviadas, por correio, aos alunos inscritos. 

 

Os alunos, por sua vez, enviavam à emissora os trabalhos e faziam contato 
por carta, telefone e visitas. Após um ano de sua criação, a emissora já havia 
recebido 10.800 trabalhos. Assim, estabelecia “[...] o contato direto entre 
emissora e ouvinte e o desenvolvimento de uma didática especial para o 
ensino radiofônico.” (MOREIRA, 1991, p. 18). 

 

 De acordo com Salgado (1946), o Estado de São Paulo foi o que mais incentivou o 

Rádio Educativo. O decreto nº 5.884, de abril de 1933, criou o Código de Educação de São 

Paulo e no capítulo XI definia as diretrizes do Serviço de Rádio e Cinema Educativo. O 

objetivo era promover o crescimento da cinematografia e da radiodifusão. Além disso, todas 

as escolas foram aconselhadas a instalar aparelhos de rádio em suas dependências. Foi 

também criada uma rádio-escola para transmitir programas informativos, a hora certa, o hino 

nacional, comunicados oficiais, conferências e palestras, além de boletim meteorológico. 

Tudo organizado e supervisionado pelo Departamento de Educação. 

 Com algumas transformações ocorridas na década de 1930, como a ampliação do 

mercado interno, o Brasil pôde passar por uma fase de desenvolvimento industrial. Produtos 

que antes eram importados passaram a ser fabricados no próprio país. Este processo interferiu 

na educação, já que cresceu a pressão para aumentar a oferta de ensino. O momento de 

industrialização que passava o Brasil necessitava de trabalhadores que tivessem alfabetização 

ou, no mínimo, uma boa qualificação profissional. “A predominância do setor agrícola na 

nossa economia, aliada a formas arcaicas de produção e à baixa densidade demográfica e de 

urbanização, respondia, portanto, pela escassa demanda social de educação.” (ROMANELLI, 

1988, p. 60). 

 Nas décadas de 1940 e 1950 surgiram os programas específicos de educação. Um 

deles foi o Universidade no Ar, lançado em 1941, pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 
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Andrelo (2012) destaca que “o objetivo do programa era oferecer orientação metodológica 

aos professores do ensino secundário, com cursos de Letras, Ciências, Didática e Pedagogia, 

entre outros. No seu primeiro ano, o projeto registrou 4.829 radioalunos.” Os cursos eram 

gratuitos e abertos para os professores interessados.  

 Em 1942, foi criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e, em 

1946, surgiu o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). Os dois órgãos 

impulsionaram o sistema de ensino não público a partir da parceria feita com a Confederação 

Nacional das Indústrias e a Confederação Nacional do Comércio. O SENAC lançou, em 1947, 

em São Paulo, um programa homônimo da Rádio Nacional, o Universidade no Ar. O objetivo 

era alcançar um público da classe operária do interior. Os professores ministravam as suas 

aulas por um microfone e os alunos, reunidos em local específico, ouviam ao conteúdo e 

depois debatiam os assuntos abordados, sob a supervisão de um professor-assistente. Depois 

de cada aula, os estudantes recebiam os textos pelo correio e faziam as provas. Costa (1956) 

afirma que na primeira edição do curso se matricularam 1.531 alunos, sendo que 839 fizeram 

as avaliações e 635 conquistaram a habilitação.  

 O professor João Ribas da Costa elaborou um plano, em 1949, que previa a criação de 

Escolas Radiofônicas para a alfabetização de adultos. A ideia do educador era juntar diversas 

emissoras de rádio na frequência AM, que não tivessem fins lucrativos, em algumas cidades 

do nordeste brasileiro, principalmente aquelas em que havia uma carência no número de 

estações de rádio. A estratégia para o sucesso da iniciativa era baseada na boa relação 

custo/benefício. Segundo o professor, o custo do sistema rádio educativo seria cinco vezes 

menor do que o sistema tradicional. “De acordo com o plano, os postos de recepção seriam 

confiados a monitores–pessoas de ambos os sexos, com um mínimo de conhecimentos, que 

auxiliariam a tarefa do professor-locutor, a título de colaboração gratuita.” (COSTA, 1956, p. 

45). A magia do rádio envolveu o professor, que logo apontou as vantagens de fazer um 



64 
 

projeto educacional com o auxílio deste meio de comunicação: “Enquanto o sistema escolar 

comum só atinge os adultos que se matricularem e forem assíduos, a atividade do Sistema 

Rádio Educativo se estende a todos quantos forem capazes de ouvir, inclusive, portanto, os 

não matriculados e, até, os próprios cegos.” (COSTA, 1956, p. 47). Para a profunda decepção 

do professor João Ribas da Costa, o plano foi rejeitado pelas autoridades governamentais sob 

o argumento de que era imprescindível o contato físico entre o professor e o aluno.  

 Sem conhecer o plano do professor João Ribas Costa, um ano depois, o professor 

Geraldo Jañuzzi idealizou e dirigiu um curso de alfabetização na Rádio ZYM-7, na cidade de 

Valença, no sul do estado do Rio de Janeiro.  

 O Sistema de Rádio Educativo Nacional (SIRENA) começou a promover cursos 

básicos, em 1957, com o apoio do MEC e direção de João Ribas Costa. Os cursos tinham o 

objetivo de acabar com o analfabetismo no Brasil. Depois de um ano, 11 emissoras de rádio 

passaram a transmitir os cursos. Em 1961, o número subiu para 47 emissoras. Mas, logo 

depois, o projeto chegou ao fim. “Apesar do relativo sucesso do Sistema, ele foi extinto em 

1963 e incorporado à Rádio Educadora de Brasília.” (MOREIRA, 1991, p. 20) 

 Os anos 1960 foram marcados por intervenções militares no processo político 

brasileiro e isso também impactou a educação. Projetos e planos educacionais tinham que 

passar pelo crivo das autoridades militares para serem colocados em prática. Mesmo assim, 

alguns movimentos foram realizados e tinham como objetivo dar novas diretrizes à educação 

brasileira.  O Movimento de Educação de Base (MEB) foi criado em 1961 pela Igreja 

Católica. Um dos focos do Movimento foi a criação de escolas radiofônicas, iniciativa que 

tinha a supervisão da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Mas essa não foi 

a primeira participação da Igreja Católica em projetos envolvendo o rádio educativo, como 

ressalta Moreira (1991, p. 20): “as atividades da Igreja nesse campo já existiam, na verdade, 

desde a metade da década de 1950, quando frei Gil Bonfim, da Ordem Franciscana, 
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apresentou às autoridades eclesiásticas um projeto de programação diária de aulas de 

alfabetização.” As regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste do Brasil foram contempladas com 

a atuação do Movimento de Educação de Base. Além de alfabetizar, o MEB também tinha 

como meta conscientizar o aluno em relação à necessidade de construir seu conhecimento.  

 

A programação era dividida entre aulas para escolas radiofônicas (oferecem 
ao monitor subsídios para a alfabetização e pós-alfabetização), cursos 
radiofônicos (aos monitores e comunidades atingidas, visando transmitir 
informações e possibilitar a formação de grupos comunitários em função de 
temas como sindicalismo, saúde, etc.) e programas especiais (caráter 
recreativo e sócio-cultural para atingir público mais amplo que o da escola). 
A transmissão era feita pelas emissoras pertencentes à Diocese e a recepção 
acontecia nas escolas radiofônicas e nos grupos de audiência organizados 
para os cursos radiofônicos. (ANDRELO, 2012; P.9) 

 

 Em 1964, com o golpe militar no Brasil, o MEB passou por algumas intervenções e a 

ideia de conscientização passou a ser mal vista pelo sistema político vigente, sendo 

interpretada como uma ameaça à ordem. Com isso, todos os projetos do Movimento foram 

perdendo espaço até serem extintos. 

 Mas, como a meta era atender o maior número de alunos sem que isso provocasse um 

alto custo com a construção de escolas e remuneração de professores e funcionários, a 

educação a distância pelo rádio continuava sendo uma opção acalentadora. 

 Nos anos 1970, o governo federal implantou o Projeto Minerva que era um programa 

transmitido em rede nacional de rádio, com duração de 30 minutos diários, veiculado de 

segunda a sexta-feira, e com uma hora e 15 minutos de duração, aos sábados e domingos. 

 

Tinha cunho informativo-cultural e educativo, visando o ensino a distância, 
com transmissão obrigatória por todas emissoras. A programação era gerada 
via Embratel pela Rádio MEC, do Rio de Janeiro, para todo o País. Exceção 
apenas das áreas não cobertas pela rede de telecomunicações. Nesses locais, 
as emissoras recebiam os programas gravados em fitas. No ar de outubro de 
1970 até outubro de 1989, o projeto tinha produção regionalizada, 
concentrada no eixo Sul-Sudeste, com uma distribuição centralizada. 
(ANDRELO, 2012; p.9) 
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 O Projeto Minerva tinha como objetivo complementar a educação tradicional e 

continuada. Alunos de qualquer nível de escolaridade poderiam participar. A recepção 

acontecia de duas formas: a forma isolada, com os ouvintes, e a organizada, com grupos de 

alunos que acompanhavam as aulas com a orientação de um monitor nos chamados 

Radiopostos, que eram os locais onde estes estudantes se reuniam, como, por exemplo, 

escolas, clubes e quartéis. A iniciativa consistia em atender um grande número de alunos, 

embora Ferrareto (2001, p.162) considere que o Projeto Minerva foi criado para o governo 

federal amenizar os movimentos de educação pública, ocorridos antes do golpe de 1964: 

“Nesse contexto de um processo pedagógico voltado apenas a instrumentalizar o indivíduo 

para o trabalho, sem refletir criticamente sobre a realidade, o governo determina horários 

obrigatórios para a transmissão de programas educativos.” 

  

2.3 – A VIDA E OBRA DE ROQUETTE-PINTO  

 

Edgar Roquette-Pinto nasceu em 25 de setembro de 1884, na cidade do Rio de Janeiro. 

Filho do desembargador Manuel Menelio Pinto e de Josefina Roquette Carneiro de 

Mendonça, Roquette-Pinto foi criado pelos avós maternos, tendo uma maior proximidade 

com o avô João Roquette Carneiro de Mendonça, com quem passou parte da infância na 

Fazenda Bella Fama, em Juiz de Fora, Minas Gerais.  

O primeiro curso concluído de Roquette-Pinto foi o de Humanidades do Externato 

Aquino, que era uma instituição de ensino modelar, localizada na Rua do Riachuelo, no centro 

da cidade do Rio de Janeiro. Personagens importantes de diversos segmentos da sociedade da 

época estudaram nessa escola, como por exemplo, Euclides da Cunha, Carlos Laet e 

Fortunato Duarte, entre outros. 
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Com a sua paixão em navegar, Roquette-Pinto sonhava em fazer o concurso de 

admissão para a Escola Naval da Marinha do Brasil, mas foi convencido a não participar do 

concurso pelo médico Francisco de Castro, durante o percurso de uma viagem de trem. Em 

suas próprias palavras, 

 

Tive o desejo de seguir a carreira da Marinha. Possivelmente o gosto das 
viagens, o resultado de leituras curiosas sobre o assunto, o prazer de novas 
descobertas, de sentir outros climas, tivesse ocorrido para isso. Dentro de um 
trem, em companhia de Francisco de Castro, a quem eu conduzia para ver 
uma enfermeira querida, dele recebi o conselho generoso e amável que 
deveria seguir os estudos científicos. E devo-lhe dizer que foi um bem que 
ele me fez. Sinto que nasci para a indagação, para a pesquisa, para o estudo. 
A ânsia de descobrir novos continentes, outras ilhas no terreno científico 
sempre me tentou. (ROQUETTE-PINTO, 1951, p.7) 

 

 Influenciado por Francisco de Castro, Roquette-Pinto ingressou, em 1901, na 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Logo em 1903, foi interno da segunda cadeira de 

clínica cirúrgica, especializando-se em obstetrícia. Entre seus professores destacavam-se 

Barata Ribeiro e Miguel Couto. Em 1905, Roquette-Pinto se formou. A monografia de final 

de curso foi intitulada Etnografia Americana. No mesmo ano, em outubro, prestou concurso e 

foi aprovado, em 1º lugar, para o cargo de professor assistente da 4ª Seção de Antropologia e 

Etnografia do Museu Nacional do Rio de Janeiro. 

 Segundo Rangel (2010), Roquette-Pinto abordou em sua tese de doutorado um estudo 

sobre a prática da medicina entre os aborígenes do continente americano, ressaltando aspectos 

como o casamento, o sacerdócio, a habitação, a chefia, a pesca e a caça, além dos rituais de 

magia, da pajelança e as relações das tribos com a doença e com a cura. Na visão do médico 

recém-formado, o grau de cultura desses povos era, essencialmente, rudimentar. Eram 

feitichistas e patriarcais.  

Na segunda parte da tese, no capítulo filosófico, o autor mostrou seu interesse no 

positivismo de Comte: 
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Augusto Comte firmou-se no que o passado havia realizado e estabeleceu 
nas fulgurações de seu gênio, a ciência da humanidade – a sociologia. São 
princípios deste que vão guiar, mas é antes preciso dar o exato valor à 
medicina para entender certas práticas obscuras que encontramos entre os 
americanos. A sociologia para Augusto Comte foi uma construção de 
passagem que lhe permitiu chegar ao estudo do homem individualizado. Isso 
não lhe foi difícil e, nas bases de que dispunha estabeleceu o filósofo de 
Montepellier a ciência do homem – a moral. (ROQUETTE-PINTO, 1906, 
p.28-29) 

  

 Enquanto atuava como professor-assistente da 4ª Seção de Antropologia e Etnografia 

do Museu, Roquette-Pinto era também médico do Banco da Santa Casa de Misericórdia e, 

como legista, publicou em 1908 o seu primeiro trabalho científico no Jornal do Commércio.  

 

Em 1908 publiquei a nota sobre a fauna cadavérica do Rio de Janeiro, a 
convite de Felix Pacheco, que então já dirigia de fato o jornal. A nota não 
tinha nada de definitivo. Era o que agora se chama – nota prévia. Mas era a 
primeira contribuição brasiliana para o estudo da questão. Nesses termos é 
que foi apreciada e citada nas obras dos mestres do tempo – Souza Lima, 
Afrânio Peixoto e outros. Luderwald tomou o meu trabalho como ponto de 
partida para os estudos etnográficos de importância. E assim que fez, em 
trabalho notável, o ilustre e saudoso professor Oscar Freire, que fora da 
Bahia para ensinar na Faculdade de Medicina de São Paulo. Outros cientistas 
no estrangeiro também se interessaram no caso. (ROQUETTE-PINTO, 
1951, p. 58) 

 

 Todas essas experiências, como médico e legista, foram muito importantes para 

Roquette-Pinto adquirir um vasto conhecimento na área, mas foi no Museu Nacional do Rio 

de Janeiro que ele construiu a sua carreira científica, com a produção de trabalhos de pesquisa 

na área de Antropologia e Etnografia. Rangel (2010) conta que o primeiro foi feito em 1906, 

quando o autor percorreu o litoral do Rio Grande do Sul para estudar os sambaquis da região. 

Roquette-Pinto também estudou as jazidas paleoarqueológicas, as pedras talhadas, os ossos de 

animais diversos, os pedaços de carvão e os esqueletos fossilizados.  



69 
 

 Ainda segundo o autor, em 1908, Roquette-Pinto foi nomeado médico-legista interino 

da polícia do Distrito Federal, pelo ministro da Justiça e Negócios Interiores do Brasil. No 

mesmo ano, publicou Notas sobre a fauna cadavérica do Rio de Janeiro. Em 1909, participou 

efetivamente do 4º Congresso Médico Latino-Americano, apresentando o trabalho Etnografia 

indígena do Brasil (estado atual dos nossos conhecimentos). Roquette-Pinto participou 

também, como representante do Brasil, no mês de abril de 1911, do 1º Congresso 

Internacional das Raças, em Londres na Inglaterra. Na ocasião, apresentou o trabalho Nota 

sobre a situação social do indígena no Brasil. Em 1912, participou, também como 

representante brasileiro, do VIII Congresso Internacional de Americanistas, em Londres. 

Neste apresentou o trabalho que tinha como título Notas sobre os índios nambiquáras do 

Brasil Central.  

 Roquette-Pinto publicou, em 1917, um livro de antropologia etnográfica, chamado 

Rondônia. A inspiração para a realização dessa obra se deu quando realizou uma expedição à 

Serra do Norte, em 1912. Rondônia descreve a verdadeira concepção que Roquette-Pinto 

tinha sobre os índios e sertanejos. 

 

São feios, efetivamente, aqueles sertanejos, muitos, além disso, vivem 
trabalhando, trabalhando pela doença. Pequenos e magros, enfermos e 
inestéticos, fortes, todavia, foram eles conquistando as terras ásperas por 
onde hoje se desdobra o caminho enorme que une o norte ao sul do Brasil, 
como um laço apocalíptico, amarrando os extremos da pátria. (ROQUETTE-
PINTO, 1938, p.14) 

  

Em relação ao Museu Nacional do Rio de Janeiro, Roquette-Pinto contribuiu também 

com fotografias de desenhos, ornamentos e artefatos produzidos pelos índios do Mato Grosso 

e da Serra do Norte. Grande parte desse acervo faz parte da Coleção de Etnografia Sertaneja 

do próprio Museu. Rangel (2010, p.49) destaca que “assim, a antropologia roqueteana buscou 

contribuir uma memória histórica acerca dos habitantes do sertão brasileiro, fazendo do 
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museu um instrumento moderno de ilustração, de atualização científica do Brasil 

desconhecido.” 

De 1913 a 1919, Roquette-Pinto foi sócio e secretário do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB). Como integrante da instituição, apresentou duas propostas 

com o ideal de nacionalização do país. A primeira foi a reorganização de mapas de orientação, 

também conhecidos como Cartas do Brasil, que consistiam em bússolas que serviriam de guia 

para o deslocamento de expedições científicas para o interior do Brasil. 

 

As Cartas do Brasil, porém, fiéis ao seu molde primitivo, continuam a repetir 
apenas o que havia no tempo em que o cearense não pensava na borracha. O 
problema é tão sério, que para resolvê-lo não bastou a erudição de Cândido 
Mendes nem a documentação e patriotismo do Barão Homem de Mello; 
precisa do concurso do país inteiro. Realizado, não teria sido obra 
sumptuária e inútil, senão o complemento do sistema nacional que o Barão 
do Rio Branco planejou e começou a construir, não direi alargando, mas 
fixando os limites do país. Acredito que se a sua grande vida não tivesse sido 
tão curta para o que a pátria dela precisava, o “Barão” dentro de mais algum 
tempo nos daria o nosso mapa por intermédio de uma comissão competente, 
se não tão preciso e minucioso como a “Carta Geral da República”, que o 
Estado Maior do Exército terminará daqui a mais de um século, ao menos 
capaz de dar a todos a impressão real do que é o interior do Brasil. Seria, 
então, um pouco mais difícil a qualquer um repetir a façanha dos 
exploradores, que transformam as estradas de rodagem, as linhas telegráficas 
e a gente sertaneja, descobertas por eles no interior do Brasil, à nossa custa, 
em coisas fantásticas, bizarras e temerosas. (ROQUETTE-PINTO, 1927, 
p.86-87) 

 

 Roquette-Pinto também propôs que fosse criado um tratado etnográfico intitulado 

Dicionário Histórico, Geográfico e Etnográfico do Brasil, que traria no seu conteúdo todas as 

pesquisas de campo realizadas por viajantes e naturalistas do século XIX.  

 Em relação aos museus, no que se refere à educação, Roquette-Pinto também era um 

visionário. Ele via estes estabelecimentos como construtores da identidade nacional. E uma 

das ideias mais revolucionárias foi a de transformar o Museu Nacional do Rio de Janeiro em 

um Museu Social, resguardando os valores mais sublimes da ciência, começando pela 
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pesquisa científica. De acordo com Rangel (2010, p.56), essa visão proporcionou muitos 

benefícios para a educação: 

 

Os museus sociais contribuíram para estender as possibilidades de 
escolarização da população brasileira, permitindo maior acessibilidade do 
público em geral ao produto de suas pesquisas científicas, conformando a 
comunidade científica pelo interesse, cada vez maior, em obter a 
centralização do poder social e do prestígio adquiridos através das viagens 
de exploração científica e das publicações de catálogos classificatórios de 
nossa fauna, flora e tipos humanos. 

 

 Pensando nisso, em 1926, quando assumiu a direção do Museu Nacional do Rio de 

Janeiro, Roquette-Pinto promoveu a abertura do estabelecimento para visitações públicas. Em 

1932, publicou a Revista Nacional de Educação, que circulou por dois anos. Segundo Castro 

Faria (1998, p.161-162), esta foi uma contribuição muito relevante e de inigualável 

significado, assim como outras também: 

 

Em 1927-28 conseguiu remodelar uma grande parte do edifício e melhorar 
consideravelmente a apresentação das coleções etnográficas, não somente 
indígenas, mas também regionais, ou de etnografia sertaneja, de acordo com 
sua denominação de conceito. Foram igualmente iniciativas suas a criação de 
uma nova seção, dedicada exclusivamente à assistência do ensino e a 
publicação da Revista Nacional de Educação (1932-1934), belo e malogrado 
esforço no sentido da vulgarização de ciências, letras e artes. 

 

 Esses pensamentos fizeram com que, cada vez mais, Roquette-Pinto se aproximasse 

do grupo dos Pioneiros da Escola Nova, da Associação Brasileira de Educação (ABE), 

fundada em 1924. Nela, Roquette-Pinto proferiu palestras e ministrou cursos. Segundo o 

Boletim da Associação Brasileira de Educação (1928), em 1926, o educador deu início à série 

de cursos. No ano seguinte, proferiu uma palestra com o tema A função educadora dos 

museus. 



72 
 

 De acordo com Tolmasquim (2003), em 1925, o Museu Nacional do Rio de Janeiro 

recebeu a visita de um cientista ilustre, conhecido mundialmente, e que foi recepcionado por 

Roquette-Pinto. Albert Einstein estava na América do Sul cumprindo uma valiosa agenda de 

palestras sobre a teoria da relatividade. No Rio de Janeiro, visitou o Observatório Nacional, a 

Escola Politécnica do Rio de Janeiro, o Instituto Oswaldo Cruz e o Hospital dos Alienados. A 

convite de Roquette-Pinto e Henrique Morize, esteve também na Academia Brasileira de 

Ciências (ABC).  

 Roquette-Pinto foi um educador por natureza e viu no rádio um meio de comunicação 

importante para propagar as suas ideias referentes ao rádio educativo. Além disso, como 

mencionado anteriormente, participou de maneira efetiva do surgimento do rádio no Brasil e 

contribuiu para que esse meio se desenvolvesse. Por todos esses motivos, Edgard Roquette-

Pinto é considerado por muitos autores como o Pai do Rádio. 
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CAPÍTULO 3: O PROJETO MINERVA –  

PRODUÇÃO, RECEPÇÃO E INTERATIVIDADE 

 

 Neste capítulo, vamos abordar inicialmente o panorama político do Brasil desde 1964 

até 1985. O objetivo é entender como o regime militar influenciou os programas educacionais 

da época. Depois vamos conhecer mais profundamente o Projeto Minerva. Levantaremos as 

principais características dele como a área de atuação, conceito e justificativa, os objetivos 

tanto gerais quanto específicos, além das estruturas próprias e de apoio. Também estudaremos 

a legislação que originou sua criação, a produção pedagógica e as formas de recepção. Outro 

aspecto importante a ser discutido é a influência do regime militar na produção do Projeto 

Minerva. Por último, vamos conceituar a interatividade, entendendo a funcionalidade dos 

elementos da comunicação e os próprios fundamentos da interatividade na educação, 

registrando as reflexões positivas e críticas. 

 

3.1 – O PANORAMA POLÍTICO DO BRASIL NA ERA DO PROJETO MINERVA 

 

As transformações ocorridas na sociedade brasileira pelos mais de 21 anos de regime 

militar na política, na economia e na educação foram de grandes proporções, e também 

refletiram nos meios de comunicação. Germano confirma que o governo federal “investiu 

muito mais na esfera econômica (expansão das empresas estatais, incentivo ao capital 

privado, etc.) e nas ações repressivas de toda ordem, para silenciar os opositores do regime do 

que em políticas sociais.” (1994, p.22) 

 Desde a implantação até a última edição, Projeto Minerva passou por três presidentes 

militares: o General Ernesto Garrastazu Médici (de 1969 a 1974), o General Ernesto Geisel 

(de 1975 a 1979) e o também General João Batista de Oliveira Figueiredo (de 1979 a 1985). 
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Os projetos educativos foram uma maneira de implementar as ideias do governo. Com 

isso os meios de comunicação um grande alvo para esse objetivo: 

 

O sistema de ensino brasileiro foi estruturado paralelamente ao 
desenvolvimento dos meios de comunicação do país. A radiodifusão seria 
um auxiliar na distribuição da cultura, levando informação e possibilitando a 
formação de uma grande parcela de ouvintes. (PIMENTEL, 1999, p.61) 

 

Nesse sentido, o rádio aparece como um instrumento valioso para a concretização da 

parceria entre o ensino e o ouvinte, não mais com as tecnologias tradicionais de 

aprendizagem, mas através das ondas eletromagnéticas, que podem penetrar nos receptores 

dos mais diversos níveis da sociedade. Hausman, Messere, O’Donnell e Benoit consideram 

que “o rádio deixou de ser uma mídia de audiência para se tornar mais específico, ou seja, ele 

alcança um público-alvo selecionado.” (2010, p.25) 

 Em 1964, comandantes das forças armadas, com o apoio de significativa parcela da 

classe política e segmentos da sociedade, derrubaram o presidente João Goulart, dando início 

a um governo militar no Brasil. O movimento, segundo seus protagonistas, tivera como meta 

fundamental combater a subversão e a corrupção, bem como a infiltração comunista na 

administração pública, nos sindicatos, nos meios militares e em todos os setores da vida 

nacional (SKIDMORE, 1988). No entanto, entre diversos historiadores, muitos dos quais 

adotando linhas de pesquisa com viés notadamente marxista, o golpe (que o regime instaurado 

iria denominar “revolução de 1964”) foi uma reação das classes dominantes aos movimentos 

populares que ganhavam força, dentre outros fatores, graças ao apoio do governo Goulart às 

reformas de base, que poderiam minar a estrutura capitalista então vigente.  

 Independentemente dos motivos que geraram o golpe, a tomada do poder em 1964 deu 

início a 21 anos de regime militar. Ao longo destas duas décadas, e sob o mandato de cinco 

generais que ocuparam a Presidência da República, o país viveu diferentes momentos no 



75 
 

âmbito da política (incluindo aí fases de forte repressão aos opositores do regime) e da 

economia (desde inciativas que geraram o chamado milagre econômico até a crise, iniciada 

em 1974, que nos anos seguintes iria gerar índices negativos muito deletérios para a sociedade 

e para o país). A diversidade dos possíveis aspectos de análise e observação, no entanto, não 

fogem à principal característica do regime, que foi a limitação de direitos fundamentais – sob 

o véu de uma legitimidade supostamente sustentada por instituições democráticas, como o 

próprio Congresso Nacional: 

 

Embora o poder real se deslocasse para outras esferas e os princípios básicos 
da democracia fossem violados, o regime quase nunca assumiu 
expressamente sua feição autoritária. Exceto por pequenos períodos de 
tempo, o Congresso continuou funcionando e as normas que atingiam os 
direitos do cidadão foram apresentadas como temporárias. O próprio AI-1 
limitou sua vigência até 31 de janeiro de 1966. (FAUSTO, 2003; p. 256) 

 

 Cumpre observar as principais disposições do Ato Institucional número 1, imposto 

apenas oito dias após o golpe.  Em síntese, este conjunto de medidas balizou o processo 

político do regime militar: supressão de direitos políticos e expurgo da vida pública para 

indivíduos que, de alguma maneira, pudessem ser considerados perigosos para o novo regime, 

eram suas mais notáveis restrições.  

 

Além de conceder ao comando revolucionário as prerrogativas de cassar 
mandatos legislativos, suspender direitos políticos pelo prazo de dez anos e 
deliberar sobre a demissão, a disponibilidade ou a aposentadoria dos que 
tivessem ‘atentado’ contra a segurança do país, o regime democrático e a 
probidade da administração pública”, o AI-1 determinava em seu artigo 2º 
que dentro de dois dias seriam realizadas eleições indiretas para a 
presidência e vice-presidência da República. O mandato presidencial se 
estenderia até 31 de janeiro de 1966, data em que expiraria a vigência do 
próprio ato. No dia 10 de abril, a junta militar divulgou a primeira lista dos 
atingidos pelo AI-1, composta de 102 nomes. Foram cassados os mandatos 
de 41 deputados federais e suspensos os direitos políticos de várias 
personalidades de destaque na vida nacional. (FGV-CPDOC, 2003; s/p) 
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O AI-1, porém, foi apenas o primeiro dos atos institucionais que estabeleceram as 

bases do regime autoritário. Bem mais notório foi o AI-5, que entrou em vigor em 13 de 

dezembro de 1968, ampliando os instrumentos de repressão, em virtude da atuação de grupos 

de oposição, que incluíam desde deputados federais até terroristas – e estabelecendo 

igualmente as bases para que o regime em vigor no Brasil passasse a ser identificado 

claramente com um regime militar (GASPARI, 2009). O Executivo passou a ter ainda mais 

ingerência no Legislativo e mesmo dispositivos legais consagrados perderam sua eficácia 

frente aos novos instrumentos de manutenção da “segurança nacional”. 

 O AI-5 limitou o papel de setores da oposição democrática, que obtinha resultados 

expressivos nas eleições diretas consentidas, bem como visibilidade junto à opinião pública; e 

desarticulou a chamada luta armada, organizada em grupos de oposição radical, que viriam a 

ser plenamente derrotados no início dos anos 1970. 

Não obstante, em paralelo ao endurecimento da repressão o país vivia o chamado 

milagre econômico, um período de prosperidade e produção de riquezas inéditas na história 

nacional. Entre 1969 e 1974, os índices econômicos atingiram patamares extremamente 

positivos, conquanto tais números fossem, em grande parte, resultado de uma política 

econômica que se valeu de concentração de capitais, investimento estrangeiro e intensa 

intervenção estatal, gerando um cenário que, com efeito, foi apenas efêmero. (FAUSTO, 

2003) 

  Mas foi neste contexto de prosperidade, em paralelo ao endurecimento do regime, que 

ganhou corpo uma propaganda ufanista a respeito das potencialidades do Brasil e dos 

brasileiros. 

 

O governo Médici não se limitou à repressão. Distinguiu claramente um 
setor significativo, mas minoritário da sociedade, adversário do regime, e a 
massa da população que vivia um dia a dia aceitável nesses anos de 
prosperidade econômica. A repressão se dirigiu ao primeiro grupo, enquanto 
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a propaganda se destinou a pelo menos neutralizar o segundo. (FAUSTO, 
200; p. 267) 

  

Foi também neste período em que houve um grande avanço para os meios de 

comunicação de massa, especialmente a televisão (em boa parte devido à ingerência do 

próprio governo), bem como para produtos da indústria cultural, como a música e o cinema 

nacionais. Atuando em paralelo com tais elementos, a propaganda oficial articulava-se de 

maneira a exaltar aspectos positivos do regime, bem como minimizar – ou mesmo omitir – os 

aspectos negativos. 

 

(...) As campanhas oficiais do regime militar brasileiro tinham um caráter 
desmobilizador e aparentemente apolítico. Fingiam que o Brasil estava 
vivendo uma época de harmonia, sem conflitos sociais nem preocupações. 
Como bem elaborou Fico (1997, p. 130-38), o discurso dos filmetes da 
AERP6 paradoxalmente recorria a um vocabulário que fingia que os 
brasileiros podiam participar da vida social e política; slogans como “Você 
constrói o Brasil” eram comuns. Na realidade, porém, o cidadão brasileiro 
estava amplamente privado dos seus direitos políticos (direito ao voto, 
direito à proteção da pessoa, etc.) e até dos seus direitos sociais, 
considerando que o chamado milagre econômico somente beneficiava 
algumas camadas da sociedade brasileira, enquanto o abismo social 
aumentava. (SCHNEIDER, 2016; s/p) 

 

 As iniciativas de propaganda guardam certa convergência com os instrumentos 

educacionais criados ou fomentados pelo Estado neste período. Tais instrumentos podem ser 

ilustrados por iniciativas como a ingerência direta no currículo escolar (na criação de 

disciplinas como Educação, Moral e Cívica; e OSPB); ou, ainda, no âmbito do ensino 

superior, a suspensão da liberdade de cátedra e, no AI-5, a garantia de liberdade de 

comunicação de conhecimentos no exercício do magistério, desde que não houvesse o abuso 

de direito individual ou político com o propósito de subversão do regime democrático ou de 

 
6 Criada em dia 15 de janeiro de 1968, a Assessoria Especial de Relações Públicas (AERP), vinculada à 
Presidência da República, visava coordenar as relações públicas do regime “de uma maneira mais sistemática” 
(SCHNEIDER, 2016; s/p). 
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corrupção. Em ambos os exemplos, há um subjacente esforço para estabelecer, frente aos 

discentes, valores caros ao regime – bem como a supressão de outros que não convergissem 

para seus objetivos. Outro notável exemplo deste tipo de iniciativa pode também ser 

encontrado na criação do Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral), em 1971: 

 

para além dos já conhecidos mecanismo de tortura, repressão, atos 
institucionais e constitucionais, havia estratégias sutis utilizadas na 
preservação e difusão dos valores mantedores do regime. Uma dessas formas 
de violência silenciosa foi aplicada pelo regime na grande intervenção na 
política educacional, pela qual seriam formados cidadãos condizentes à nova 
ordem política vigente no país. Atingindo diversos setores como social, 
econômico, político, não poderia estar a educação livre das interferências. O 
intuito era de formar uma espécie de homogeneização de valores, assim toda 
uma sociedade aderiria ao sistema de ideias militares sem que houvesse 
divergências de posicionamentos. Nesse contexto, o Movimento Brasileiro 
de Alfabetização (Mobral) representa um exímio exemplo do arcabouço 
ideológico do regime militar. Um movimento alfabetizador em que são 
postos, ainda que de modo oculto, concepções de legitimação política. 
(SANTOS, 2014; p. 310-311) 

 

Sob este ponto de vista, é possível considerar que políticas educacionais criadas ou 

adotadas durante o governo militar, refletidas em iniciativas como o Mobral, estariam em 

consonância, portanto, não apenas com valores morais – mas, principalmente, com a 

propaganda oficial e, obviamente, aos princípios ideológicos a ela subjacentes. A educação 

pública, a partir de tais iniciativas do Estado, guarda fortes paralelos com outro período da 

história brasileira (o regime militar do Estado Novo, de 1937 a 1945) e da história de outros 

países que viveram a experiência de governos autoritários. É neste contexto que surge o 

Projeto Minerva. 

 

3.2 – O PROJETO MINERVA 

 

O Projeto Minerva foi um programa educativo no rádio, que se iniciou em 1970 e 

terminou em meados de 1990. A produção ficava por conta do Serviço de Radiodifusão 
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Educativa do Ministério da Educação e Cultura. O Decreto Lei que originou sua criação foi o 

nº 236 de 28 de fevereiro de 1967, mais especificamente o artigo 16: 

 

O CONTEL baixará normas determinando a obrigatoriedade de transmissão 
de programas educacionais nas emissoras comerciais de radiodifusão, 
estipulando horário, duração e qualidade desses programas. 
§ 1º - A duração máxima obrigatória dos programas educacionais será de 5 
(cinco) horas semanais. 
§ 2o  - Os programas educacionais obrigatórios deverão ser transmitidos em 
horários compreendidos entre as sete e as vinte e uma horas. 
§ 3o  - O Ministério da Educação poderá celebrar convênios com entidades 
representativas do setor de radiodifusão, que visem ao cumprimento do 
disposto no caput, para a divulgação gratuita dos programas e ações 
educacionais do Ministério da Educação, bem como à definição da forma de 
distribuição dos programas relativos à educação básica, profissional, 
tecnológica e superior e a outras matérias de interesse da educação.         
§ 4o  - As inserções previstas no caput destinam-se exclusivamente à 
veiculação de mensagens do Ministério da Educação, com caráter de 
utilidade pública ou de divulgação de programas e ações educacionais. 
(BRASIL, 1967, s/p) 

 

A Portaria 408/70, de 29 de julho de 1970, dos ministros da Educação e Cultura e das 

Comunicações regulamentou a aplicação do Decreto Lei nº 236 de 28 de fevereiro de 1967, 

em relação à duração das emissões, tipo de programação, intercâmbio e subsídios para 

produção, responsabilidade do MEC como executante das atividades previstas na Portaria, 

constituição do Grupo Tarefa, utilização dos horários, delegação de competências, 

interveniência do MEC na delegação de competência, proibição de propaganda de qualquer 

espécie em seus horários, exceto dos próprios programas, diretrizes do Grupo Tarefa e 

competência de signatários sobre os casos omissos. 

A Portaria nº 32 de 29 de setembro de 1970, do coordenador do Grupo Tarefa, 

constituiu o Diretor do Serviço de Radiodifusão Educativa como executante das atividades de 

rádio da Portaria nº 408/70. 

Em cumprimento ao Decreto Lei e às citadas portarias, o Serviço de Radiodifusão 

Educativa do Ministério da Educação e Cultura lançou, no dia 4 de outubro de 1970, uma 
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programação educativa e cultural diária nas emissoras de rádio no Brasil, com o nome de 

Projeto Minerva. 

 O programa foi destinado à complementação do trabalho de sistemas educacionais 

mais regulares, à colocação supletiva de adolescentes e adultos, ou à educação continuada. 

Podia, ainda, abranger qualquer nível de escolaridade, setores de divulgação ou orientação 

educacional pedagógica e profissional, ou de informações sobre unidades ou sistemas 

escolares de interesse. O rádio foi escolhido para cumprir essa missão: 

 

Num país onde há falta de escolas, de material didático e até lápis e 
cadernos, só por intermédio dos mais eficientes recursos de comunicação de 
massas é possível estender a todo o povo os benefícios da cultura. Partindo 
desse princípio, a 29 de setembro de 1970 foi assinada uma portaria criando 
o Projeto Minerva – assim batizado em homenagem à deusa da sabedoria. 
Trata-se de uma programação educativa e cultural executada pelo Serviço de 
Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação. O radio foi escolhido 
como instrumento, pelo seu baixo custo. E o Primeiro Programa foi ao ar no 
dia 4 de outubro do ano passado. (COUTINHO, 1971, p. 44) 

 

 Os objetivos gerais eram informar – e formar, no cumprimento do método de 

abordagem de problemas – utilizando os meios de comunicação de massa para fins 

educacionais. 

 Ministrar cursos e programas diversos para todo o território nacional eram os objetivos 

específicos. O Projeto Minerva formava uma cadeia com as emissoras de rádio, sob o 

comando da Rádio Ministério da Educação e Cultura, veiculando, para todo o país, cursos 

elaborados para cada região. 

 O Projeto Minerva tinha uma infraestrutura própria de pessoal para realizar suas 

atividades. Esta infraestrutura compreendia uma equipe central, que tinha como atividades 

principais a parte normativa e a produção do Projeto. Ao mesmo tempo, para sua 

descentralização, melhor possibilitando sua execução em termos de áreas geográficas, possuía 
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quatro supervisores regionais – norte, nordeste, centro oeste e sul – além de 25 coordenadores 

estaduais, sendo um para cada estado e território da Federação. 

 Possuía ainda em sua estrutura própria, dois elencos de radioteatro, compostos por 

artistas profissionais, que gravavam os cursos, além de uma equipe de produção pedagógica, 

responsável pela adaptação e revisão dos cursos produzidos por terceiros e da produção de 

cursos elaborados pelo Projeto.  

 O Projeto Minerva tinha convênio com a Agência Nacional para a formação de cadeia 

nacional, via Embratel, com as gravações sendo realizadas na Rádio Ministério da Educação 

(MEC); com a Embratel para a cessão dos canais de rádio, nas regiões onde a empresa 

operava; com a Fundação Anchieta para a produção do curso de Madureza Ginasial e para a 

produção de textos para o curso introdutório ao Primário Dinâmico, denominado Trinta 

Minutos Importantes; e com a Fundação Educacional Padre Landell de Moura (FEPLAM) 

para a produção de textos para o curso preparatório de capacitação ao Magistério Leigo 

Primário, mais tarde remanejado para capacitação ao Ginasial e para a produção do curso de 

Madureza Ginasial. 

 Em relação às áreas de ação e cursos veiculados, cada região do Brasil teve uma 

característica própria. Na região nordeste, eram veiculados dois cursos de natureza formativa 

nos estados do nordeste. Na capital dos estados foi ministrado o curso de Madureza Ginasial e 

no interior, a parte introdutória do curso de capacitação ao Magistério Leigo Primário. Além 

deste, o interior também era contemplado com a série denominada Trinta Minutos 

Importantes, que era constituída de informações uteis.  

Na época, na região centro-oeste, só integraram o Projeto o estado de Goiás e o 

Distrito Federal. Em Goiás, era realizado o curso de natureza formativa de capacitação ao 

Ginasial. E no Distrito Federal foram ministrados os cursos, também de natureza formativa, 

de capacitação ao Ginasial e Madureza Ginasial. 
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Na região sudeste, em Minas Gerais, era promovido o curso de capacitação ao 

Ginasial e Madureza Ginasial. No Espírito Santo, existia o curso de Madureza Ginasial, 

veiculado pela Fundação Anchieta. No estado do Rio de Janeiro, da Guanabara e São Paulo, 

se realizava apenas o curso de Madureza Ginasial. Todos de natureza formativa. 

Já na região sul, no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul existia o curso 

de Madureza Ginasial, de natureza formativa. 

 O Projeto Minerva foi estendido para a região norte do Brasil numa segunda etapa. 

Posteriormente, estados como Amazonas, Pará e Acre, e os chamados territórios, como eram 

designados Rondônia, Roraima e Amapá viriam a ter o curso Primário Dinâmico, de natureza 

formativa. Este destinava-se principalmente a dar uma educação continuada aos alfabetizados 

pelo MOBRAL. 

Os programas de rádio eram produzidos pela Rádio Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) e enviados à Embratel, que transmitia os áudios para a Agência Nacional, que formava 

a cadeia nacional de rádios. Esta modalidade só era executada para as regiões onde a Embratel 

operava. Os dias e horários eram os seguintes: de segunda a sexta-feira, das 20h às 20h30; aos 

sábados, das 13h às 14h15; e aos domingos, das 10h às 11h15. 

Outra forma de veiculação foi através do envio de fitas magnéticas gravadas, nos 

estados onde ainda não tinham os serviços da Embratel. Em cada estado era escolhida uma 

rádio monitora, a mais potente, que fornecia o som para as demais emissoras.  

 

Nas áreas em que a Embratel, não opera, os programas do Projeto Minerva 
chegam gravados em fitas magnéticas e transmitidos pela emissora mais 
potente, que fornece som às demais. No seu primeiro ano de existência, o 
Projeto utilizou, para gravação e cópias de seus programas, 650 mil metros 
de fita, o que corresponde a um total 895 horas de gravação. (COUTINHO, 
1971, p. 44). 
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 Em relação à recepção dos cursos do Projeto Minerva, esta pode ser dividida em 

organizada e isolada. A recepção organizada era feita pelos alunos reunidos em grupos de 30 

a 50, que acompanhavam as aulas, sob a orientação de um monitor. Cada sala ou radioposto 

tinha um rádio receptor. Os alunos escutavam o Projeto Minerva pelo rádio e acompanhavam 

com apostilas. Os radiopostos funcionavam em locais como: escolas, quartéis e clubes. Já a 

recepção isolada era composta pelo acompanhamento feito pelo aluno, em geral, em sua 

própria casa.  

 

A recepção isolada é a outra forma de participar dos cursos. Neste caso, o 
aluno recebe as aulas em sua casa e pode prestar exames nas escolas da rede 
oficial, ao término do curso. Os testes preenchidos por esses alunos e pelos 
que fazem recepção organizada são enviadas às Secretarias de Educação de 
cada Estado, corrigidos e depois enviados à sede do Projeto Minerva, no Rio, 
para avaliação e tabulação de dados. Para facilitar o acompanhamento dos 
cursos em regiões mais carentes, o Projeto Minerva emprestava aparelhos de 
rádio para alguns radiopostos. No ano de 1971, foram distribuídos 500 rádios 
para radiopostos espalhados por todo Brasil. (COUTINHO, 1971, p. 44) 

 

 Quanto à estrutura diretiva, o Projeto contava com a equipe central, que tinha uma 

função normativa e de produção; supervisores regionais em quatro regiões do Brasil – Norte, 

Nordeste, Centro-Oeste e Sul; coordenadores estaduais, sendo um para cada um dos 25 

estados da federação e territórios federais; elencos de Rádio-Teatro, compostos por dois 

grupos de artistas profissionais, que gravavam os cursos; e a produção pedagógica, que era 

composta por uma equipe responsável pela adaptação e versão dos cursos, tanto aqueles 

produzidos por terceiros quanto os elaborados pelo MEC. 

 Segundo o site da SOARMEC (Sociedade Amigos Ouvintes da Rádio MEC), a 

primeira coordenadora do Projeto Minerva, em 1970, foi a professora Helena Theodoro. Os 

materiais educacionais vinham, conforme convênio, da Fundação Padre Anchieta (FPA) e da 

Fundação Educacional Padre Landell de Moura (FEPLAN). Em 1972, a professora Solange 

Poirot Leobons assumiu o comando e contava com a colaboração de especialistas para cada 
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matéria. Foram contratados os professores: Arno Wehling (História), Domício Proença Filho 

(Língua Portuguesa), Benirá Azem (Língua Portuguesa) e Maria Lourdes Mader (Educação 

Artística) 

 

3.2.1 – A PRODUÇÃO PEDAGÓGICA E AS FORMAS DE RECEPÇÃO 

 

 A produção pedagógica do Projeto Minerva contava com material impresso para cada 

disciplina de cada série, produzido por professores. Mas, uma grande dúvida se apresentava 

entre os coordenadores. Como as ações pedagógicas iriam se adequar ao rádio? Como 

transformar o meio de comunicação numa sala de aula? No início, não se tinha conhecimento 

de como alinhar a necessidade da pedagogia às características do rádio. Marlene Blois (2012) 

explica que tudo foi ocorrendo de forma gradual: 

 

Os primeiros cursos que produzimos nos serviram de aprendizado, porque 
não existiam na época cursos formais para quem quisesse atuar no rádio, 
aprendia-se rádio fazendo rádio! Então fomos aperfeiçoando e ajustando os 
procedimentos de produção, os instrumentos de acompanhamento e 
avaliação a cada novo lançamento e garantindo a qualidade dos conteúdos. 
(p.115) 

 

 Com isso, os professores selecionados nas respectivas disciplinas foram produzindo o 

material de aula, que era chamado de conteúdo elaborado. Estas apostilas seriam 

transformadas em radioaula e material impresso. Os assuntos eram os mesmos, mas cada 

material tinha a sua própria linguagem e contava com os recursos do meio.  

 

O material impresso, além de suprir a falta do visual que o rádio não dispõe 
para seus ouvintes (fotos, ilustrações, gráficos e mapas), servia como 
material individual para consulta, estudo e aplicação do estudado 
(atividades/exercícios), após a leitura linear característica tanto do texto 
radiofônico quanto do televisivo. (BLOIS, 2012; p. 115-116) 
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 Após muitas reuniões entre as equipes que elaborariam a produção pedagógica e a 

direção do Projeto Minerva, foram estabelecidas uma metodologia e os procedimentos para 

cada radioposto. Todos os alunos, previamente inscritos, recebiam os fascículos de cada 

disciplina e eram informados das transmissões das aulas pelo rádio, que aconteciam duas 

vezes por dia e tinham duração de quinze minutos.  

 Os coordenadores de cada estado, os supervisores e os monitores dos radiopostos, que 

não eram necessariamente professores, eram treinados para atuar com a metodologia 

estabelecida. Os monitores e os alunos chegavam ao radioposto meia hora antes de começar a 

transmissão do curso. Lá, eles liam os textos contidos no fascículo, que correspondia à aula do 

dia. Os alunos anotavam o que, por ventura, não tivessem entendido e tiravam dúvidas 

simples, como o significado de uma palavra através do dicionário. Quando o Projeto Minerva 

entrava no ar, os alunos ouviam atentamente às duas aulas e no final delas, permaneciam por 

mais de meia hora debatendo os assuntos estudados com eles próprios e com os monitores. 

Além disso, eram feitas também as atividades práticas propostas em cada fascículo, sempre 

sob a orientação do monitor. Os debates, as reflexões e os estudos em grupo eram sempre 

incentivados pela direção do Projeto Minerva. 

 O programa educacional foi se desenvolvendo e quando as turmas do 1º grau, hoje 

ensino fundamental, se concluíram, o Ministério da Educação se viu na obrigação de dar 

continuidade aos cursos pelo rádio. Foi a partir deste marco, que se originaram as turmas de 

2º grau, atualmente ensino médio.  

 

Os motivos apresentados eram vários, como ensinar o filho que estava 
terminando o 1º grau ou por querer fazer um curso profissionalizante ou 
superior. Então produzimos o novo curso, ampliando as ações do Projeto 
Minerva e ajustando procedimentos, como, por exemplo, o treinamento do 
pessoal dos estados, não mais nacionalmente, mas reunidos por região. 
(BLOIS, 2012; p.116-117) 
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 O Projeto Minerva foi implementado como uma solução em curto prazo aos problemas 

do desenvolvimento do país, que tinha como cenário um período de crescimento econômico 

onde o pressuposto da educação era o de preparação de mão de obra. O Projeto Minerva foi 

mantido até o início dos anos 1980, apesar das severas críticas apresentadas por educadores. 

 

3.2.2 – O REGIME MILITAR E SUA INFLUÊNCIA NO PROJETO MINERVA 

 

 A concepção de utilizar o rádio como instrumento de ideais políticos e sociais também 

foi se desenvolvendo através dos tempos. E com a popularização do meio de comunicação no 

Brasil, o ex-presidente Getúlio Vargas já vislumbrava essa ideia com a criação da Hora do 

Brasil, em 1936. 

 

Consciente da força e do poder do veículo, Getúlio Vargas soube usufruir 
suas prerrogativas e, em 1936, criou a Hora do Brasil. O programa, 
eminentemente político, disseminava constantemente os discursos de Vargas 
e de outras autoridades do regime, acompanhado da apresentação de cantores 
populares, como um atrativo motivador. Em dezembro de 1939, o Estado 
refinaria seus mecanismos de controle e censura criando o Departamento de 
Imprensa e Propaganda (DIP), dirigido por um dos mais importantes 
intelectuais do regime varguista: Lourival Fontes. O DIP tinha o objetivo de 
difundir o Estado Novo. (MILANEZ, 2007, p.27) 

 

 Com isso, o governo federal criou um ambiente no rádio propício para explorá-lo 

comercialmente. Isso prejudicou muito as emissoras educativas brasileiras, que, por não terem 

condições financeiras de se manter, acabaram, em sua maioria, sendo doadas ao próprio 

governo, surgindo assim as primeiras emissoras de rádio públicas do Brasil. Aquelas que não 

foram acopladas ao poderes governamentais, não tiveram outro caminho se não iniciar as suas 

atividades comerciais. 

 No período de implantação do Projeto Minerva, o que aconteceu nos anos 1970, o 

Brasil vivia um crescimento econômico, chamado de milagre econômico, já que grandes 
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projetos foram implantados e desenvolvidos nesta época. Este desenvolvimento econômico 

acabou sendo utilizado intensivamente como propaganda do regime militar. Apesar deste 

crescimento econômico, a situação política brasileira estava bastante conturbada. Vários 

fatores colaboraram para isso: a repressão ao movimento oposicionista, a criação do Ato 

Institucional nº 5 e o início da luta armada contra o regime militar. Com a morte do presidente 

Costa e Silva, foi criada uma Junta Militar Provisória, que só terminou com a posse do 

presidente Emílio Garrastazu Médici. 

 A principal meta do novo presidente era combater o subdesenvolvimento e reduzir a 

distância entre o Brasil e os países desenvolvidos. Para que isso acontecesse, o Brasil teria que 

elevar a taxa de investimento, principalmente na área siderúrgica, petroquímica, de 

transportes, da construção naval, de energia elétrica, nas comunicações e na mineração.  

 

De fato, depois de apresentar um crescimento pífio desde 1962, o PIB, 
brasileiro ficou na faixa dos dois dígitos entre 1968 e 1970. Ao mesmo 
tempo, a taxa de inflação ficou entre 16 e 27%, os menores índices obtidos 
no período entre 1959 e 1994. E, para, completar o quadro milagroso, o 
comércio exterior mais do que triplicou. Estes resultados foram capitalizados 
pelo ministro de Fazenda, Antônio Delfim Netto, que apareceu como o 
responsável maior do que foi uma combinação virtuosa entre a política 
econômica e o substancial crescimento da economia mundial. (PRADO e SÁ 
EARP, 2007, p.221) 

 

Esse crescimento econômico foi visto em praticamente todas as áreas da economia, 

inclusive nas indústrias automobilísticas e de eletrodomésticos. Esta indústria de 

eletrodomésticos, que inclui aparelhos de rádio, cresceu mais de 25% ao ano, segundo 

Teixeira e Totini (1993). 

Mas o que mais contribuiu para os investimentos no Projeto Minerva foram os 

crescimentos nos setores de serviços e de infraestrutura. 
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Da TV em cores via satélite, às grandes usinas, estradas, pontes e viadutos, o 
país ganhava uma nova imagem, divulgada pela propaganda oficial dos 
governos militares, a imagem do Brasil Grande. Nem todos esses projetos, 
porém, foram bem sucedidos. No entanto é certo que o país ampliou bastante 
sua malha rodoviária, sua capacidade operacional de comunicações internas 
e externas (telefone, telex, canais de rádio e TV, uso de satélites, etc.) e sua 
capacidade de geração de energia (de 6840 MW em 1964, passou para 21000 
MW em 1975). (TEIXEIRA, 1993; p.220) 

 

 Este investimento em telecomunicações foi fundamental para que fosse criada uma 

rede de emissoras, em regiões afastadas no Brasil, para transmitir o Projeto Minerva. Naquela 

época, existiam muitas comunidades isoladas, principalmente na Amazônia. Nestas 

comunidades, havia apenas rádios locais, que não tinham contato nenhum com as emissoras 

dos grandes centros. 

 Wajnberg (1990) afirma que alguns técnicos de telecomunicações ligados ao governo 

federal revelaram os motivos pelos quais estes investimentos não eram disponibilizados antes:  

 

A criação do Código Nacional de Telecomunicações e a subseqüente criação 
do Ministério das Comunicações, da Embratel e Telebrás realmente 
realizaram, num período de 20 anos, o que se pode chamar de um milagre. 
Tais fatores possibilitam alcançar resultados notáveis, seja no 
desenvolvimento gradual de uma indústria nacional, que criou inicialmente 
bases necessárias para o surgimento de uma tecnologia local adaptada, e 
mais tarde um segmento governamental e privado de pesquisa e 
desenvolvimento, capaz de desenvolver os equipamentos necessários ao 
sistema. (p. 49) 

 

 O governo federal, no regime militar, tinha muitos interesses na área de comunicação, 

não somente para o desenvolvimento do Brasil, mas também para o controle e a censura da 

área. Um projeto de educação a distância pelo rádio que chegasse a todo o território nacional 

necessitaria de condições favoráveis. Por isso, a junção de projetos políticos e econômicos das 

gestões militares fizeram com que fosse possível implantar o Projeto Minerva.  
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 Como visto anteriormente, um dos modos de recepção do Projeto Minerva era o envio 

de fitas magnéticas. E estas fitas não poderiam ser alteradas por já terem passado pela 

censura. O mesmo acontecia com os fascículos. 

 

As fitas magnéticas, que eram enviadas para as retransmissoras, não 
poderiam ser alteradas (por já estarem gravadas e terem sido passadas pelo 
crivo da censura) assim como os Fascículos. Mas sob a influência latino-
americana da “caça as bruxas”, até mesmo intelectuais que não eram 
comunistas eram taxados como tal pelo Regime. (SMOLKA e MENEZES, 
2000; p.165) 

 

 Muitas vezes, a censura atuava em forma de bilhetes enviados para a organização do 

Projeto ou acontecia, até mesmo, com a presença de um censor.  

 

Eram diversas as técnicas usadas pelas instâncias de poder responsáveis pela 
censura. A mais comum delas, durante a década de 1970, foram os recados 
transmitidos por bilhete ou por telefone às redações. Quase sempre 
anônimos, vinham acompanhados de expressões como “por ordem superior” 
e “está proibido”. Em poucos casos esclareciam de quem partia a ordem, às 
vezes atribuída ao Ministro da Justiça, às vezes a autoridades policiais ou 
militares. Por vezes, chegavam a ser fonte de informação para jornalistas: 
ocultada a informação graças ao medo impingido aos canais de comunicação 
disponíveis, eram os bilhetes que traziam, ao proibir, detalhes dos fatos. 
(PIERANTI, 2005, p. 160) 

 

 Com a presença da censura, provocada pelo regime militar, estava composta toda a 

base educativa dos programas de rádio nos anos 1970. No entanto, não se aplica uma suposta 

interferência opositora nos conteúdos do projeto, já que o rigor na fiscalização dos fascículos 

e das fitas magnéticas era muito forte. 

 

3.3 – A CONCEPÇÃO DE INTERATIVIDADE E OS ELEMENTOS DA 

COMUNICAÇÃO 

 



90 
 

A interatividade se situa na ligação entre o receptor, aquele que recebe a mensagem, e 

o emissor, aquele que emite a mensagem. Esta ligação é relacionada ao conteúdo que se 

pretende transmitir. O conteúdo está submetido também a um contexto, que se refere a uma 

situação circunstancial ou ambiental do assunto tratado. O canal também é um elemento 

importante, já que é relacionado ao meio em que a mensagem é transmitida. E, por último, a 

codificação se realiza quando um sistema de signos convencionais permite dar à informação 

uma interpretação adequada. 

 O processo interativo vislumbra uma perfeita comunhão de uma conjunção complexa 

funcionando entre o usuário e as novas tecnologias. Estes conceitos estão ligados e são 

referentes às mídias tradicionais como: mídia impressa, rádio e televisão. Na opinião de Silva 

(2006), a epistemologia da complexidade é formidável como embasamento da crítica à velha 

mídia de massa. 

 A ideia de interatividade está popularizada no sentido de dizer, coloquialmente, que 

tudo é interativo. Os meios de comunicação são interativos, os brinquedos são interativos e o 

aparelho eletrônico é interativo. São máximas que escutamos sem sequer abordarmos 

conceitualmente o termo. O conceito de interatividade é mais recente do que o de interação, 

que vem da física e, mais tarde, foi incorporado por outras áreas, como a sociologia, a 

psicologia e a informática. Mas a interatividade vai além da interação, onde existe uma 

separação entre o emissor e o receptor da mensagem. Numa dimensão interativa, a mensagem 

não está dependente unicamente do emissor. Mas quais são as interpretações desta diferença 

conceitual? 

 

A resposta não está na teoria da comunicação, na qual o termo “interação” 
diz respeito ao processo que envolve emissores e receptores com duas 
interpretações clássicas e antagônicas: a interpretação puramente mecanicista 
da influência dos meios de comunicação sobre a sociedade ou sobre seus 
membros, que está de acordo com os esquemas simplistas de uma 
causalidade linear; a interpretação que podemos qualificar de dialética ou de 
interacionista que considera que os “usuários” dos veículos, sejam eles 
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emissores ou receptores, agem em função não só dos objetivos que se 
impõem, mas também da ideia que têm dos meios de que dispõem e das 
pressões que sofrem. (SILVA, 2006; p. 98) 

 

Ainda segundo o autor, um produto, uma comunicação, um equipamento, uma obra de 

arte são realmente interativos quando reúnem concepções de complexidade, multiplicidade, 

não-linearidade, bidirecionalidade, potencialidade, permutabilidade, imprevisibilidade, entre 

outras. 

 

3.3.1 – OS FUNDAMENTOS DA INTERATIVIDADE 

 

 A interatividade possui fundamentações que ajudam a compreendê-la no sentido mais 

amplo. Segundo Silva (2006), estas fundamentações podem ser subdivididas em três 

binômios, que se combinam, dialogam e não são independentes: Participação-intervenção, 

bidirecionalidade-hibridação e permutabilidade-potencialidade. 

 O fundamento de interatividade participação-intervenção está muito presente no 

cotidiano. Está relacionado às atualidades que formam as perspectivas para o futuro, 

possuindo quatro perspectivas: tecnológica, política, sensorial e comunicacional. 

A perspectiva tecnológica contempla as potencialidades interativas que existem nas 

novas tecnologias da comunicação, possibilitando uma maior participação dos receptores e do 

público em geral no processo da comunicação coletiva. Sinova (apud SILVA, 2006), 

entretanto, constata que o público assume uma posição de não qualificado para exercer esta 

autonomia comunicacional. É a parte débil diante dos gestores das mídias que selecionam 

mensagens e controlam todo o processo excluindo os verdadeiros titulares da informação, que 

são os cidadãos. Por isso, o autor acredita que as novas tecnologias podem minimizar os 

efeitos desta constatação, já que permitem uma real participação do receptor. Isso, porém, 

causa um impacto social na medida em que o público assume o papel de gestor do meio de 
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comunicação, com liberdade de expressão. As vantagens são evidentes como o barateamento 

dos custos, além de uma maior capacidade de transmitir informações. 

 As novas tecnologias possibilitam às audiências os devidos recursos para serem 

elementos atuantes no processo de comunicação. Na verdade, os aparatos tecnológicos são 

ferramentas úteis que podem fazer com que seja escrita uma nova página da história da 

comunicação contemporânea. A chegada do público no papel de gestor comunicacional 

também pode mudar uma prática já estabelecida nos meios de comunicação. 

 

Cada vez mais, os públicos estão reclamando ser ouvidos, ter seu espaço nos 
meios de comunicação. E minha experiência como diretor de um meio de 
comunicação é que esse processo de petição de audiência dos públicos é 
cada vez mais forte. Ao mesmo tempo proliferam as associações de 
telespectadores, os clubes de ouvintes, de leitores, que a sua maneira estão 
realizando verdadeiras auditorias éticas dos meios. Estão julgando os meios 
e estão respondendo aos meios, de uma maneira não suficientemente eficaz, 
no momento, por falta de canais, mas estas associações se aproveitarão sem 
dúvida dos avanços tecnológicos e reclamarão a disponibilização das novas 
tecnologias a seu serviço. (SINOVA apud SILVA, 2006, p.103) 

  

 A perspectiva política dos fundamentos de interatividade está baseada na participação-

intervenção do público atuando como fundamento político da comunicação social. Os 

ouvintes podem, por exemplo, atuar como parte integrante de uma organização política e 

social, opinando, debatendo e colocando seus pensamentos em destaque.  

Um dos instrumentos que podem alcançar esta interatividade é o rádio. Como meio de 

comunicação, os ouvintes têm a possibilidade de se fazerem ouvir e, com isso, tornar parte 

integrante do contexto. Estas perspectivas colocam o rádio numa posição ainda mais desejável 

de alcançar. 

 

A radiodifusão deve ser convertida de um sistema de distribuição em um 
sistema de comunicação. A radiodifusão poderia ser o mais maravilhoso 
sistema público de comunicação imaginável, um gigantesco sistema de 
canais; poderia, quer dizer, se não apenas fosse capaz de transmitir, mas 
também de receber, de fazer o ouvinte não apenas escutar, mas também 
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falar, para conectá-lo ao mundo e não para isolá-lo. (BRECHT apud 
MATUK, 1979/1980, p.27) 

 

 A perspectiva política quebra as barreiras entre princípios importantes como audiência 

e gestão. Os elementos da comunicação não se restringem apenas ao emissor, colocam o 

receptor como parte importante de todo o processo.  

 A perspectiva sensorial está diretamente ligada à participação e revela uma importante 

potencialização da participação-intervenção. Laurel (apud SILVA, 2006) definiu a 

interatividade em três variáveis e, num segundo momento, inseriu uma quarta para que 

pudesse conceitualizar a imersão sensorial, considerada pelo autor uma nova medida de 

interatividade. 

 

Eu acreditava que a interatividade existe em um continuo que pode ser 
caracterizado por três variáveis: frequência (qual a frequência na qual se 
pode interagir), variação (quantas escolhas estavam realmente disponíveis), e 
significação (quando cada escolha realmente afetava/atingia os problemas. 
Agora eu acredito que essas variáveis fornecem somente uma parte do 
quadro. Há uma outra medida da interatividade mais rudimentar: ou você se 
sente como participante da ação que está acontecendo na representação ou 
não. Uma orquestração bem-sucedida das variáveis de frequência, variação e 
significação pode ajudar a criar esse sentimento, mas ele também pode surgir 
de outras fontes, por exemplo, a imersão sensorial e a firme associação entre 
input cinestésico e a resposta visual. (p.20) 

 

 A autora se refere à imersão sensorial como um sistema que propicia ao usuário atuar 

dentro de uma representação. Ela também observa que, a partir da década de 1980, esta 

dimensão sensorial adquire proporções maiores em relação à audiência. Surgem novas 

projeções, onde o público pode interferir no contexto.  

 A perspectiva comunicacional está atrelada à emergência da modalidade interativa de 

comunicação. Hoje, grande parte das produções comunicacionais são voltadas para a 

participação de leitores, ouvintes, telespectadores ou internautas. Essa nova perspectiva vai 
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contra o modelo anterior que privilegiava as mensagens formalizadas. Agora, os elementos da 

comunicação podem mudar respectivamente de função.  

 

O emissor não emite mais no sentido que se entende habitualmente. Ele não 
propõe mais uma mensagem fechada, ao contrário oferece um leque de 
possibilidades, que ele coloca no mesmo nível, conferindo a elas um mesmo 
valor e um mesmo estatuto. O receptor não está mais em posição de 
recepção clássica. A mensagem só toma todo o seu significado sob a sua 
intervenção. Ele se torna de certa maneira criador. Enfim, a mensagem que 
agora pode ser recomposta, reorganizada, modificada em permanência sob o 
impacto cruzado das intervenções do receptor e dos ditames do sistema, 
perde seu estatuto de mensagem emitida. Assim, parece claramente que o 
esquema clássico da informação que se baseava numa ligação unilateral 
emissor-mensagem-receptor, se acha mal colocado em situação de 
interatividade. Em outros termos, quando, dissimulado atrás do sistema, o 
emissor dá a vez ao receptor a fim de que este intervenha no conteúdo da 
mensagem para deformá-lo, deslocá-lo, nós nos encontramos em uma 
situação de comunicação nova que os conceitos clássicos não permitem mais 
descrever de maneira pertinente. (MARCHAND apud SILVA, 2006, p.9) 

 

 A autora explica ainda que dispor de flexibilidade e de instrumentos que permitam 

intervir são tópicos essenciais de participação-intervenção que podem ser usados com as 

novas tecnologias de comunicação. Desta forma, ocorre uma transformação na emissão-

mensagem-recepção. A mensagem muda de natureza, já que um programa interativo não é 

caracterizado pela natureza dos elementos que o compõem. O emissor muda de papel e sua 

intenção não tem como objetivo transmitir uma mensagem no sentido formal e clássico. A 

finalidade consiste em construir um sistema. O receptor muda de status. O antigo leitor, 

ouvinte ou telespectador dá lugar a um elemento implícito no contexto, onde tem a 

possibilidade de acesso neste universo. 

 O binômio bidirecionalidade-hibridação está relacionado diretamente com o emissor e 

receptor da mensagem. A disjunção destes dois elementos da comunicação constitui neste 

fundamento importante e mais antigo do que o conceito de interatividade. As primeiras teorias 

começaram a ser fundamentadas nas décadas de 1930 e 1940, quando foram analisados o 

alcance e a função do rádio no comportamento e na organização das sociedades. 
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Em 1948, Harold Lasswell, com seu The structure and functions of 
communications in society, contribuiu diretamente para selar a disjunção da 
emissão e recepção. Ele descreveu o mecanismo da comunicação de massa 
separando “quem?” (emissor) de “para quem?” (receptor). Sua clássica 
formulação é: “Quem diz o que, através de que canal, a quem, e com que 
efeito?” Esta questão foi formalizada matematicamente na teoria da 
informação para fins de transmissão telegráfica ou telefônica, determinando 
as condições ideais de uma transmissão eficiente, sem perturbações da 
mensagem. (SILVA, 2006; p.112) 

 

 Assim, a comunicação unidirecional foi sustentada a partir da separação do emissor 

com o receptor, ressaltando a importância da emissão e definindo a mensagem como elemento 

intocável. Mas essa concepção comunicacional é criticada por teóricos, que a definem como 

veículo de duas mãos. E a própria expressão “meios de comunicação de massa” também foi 

questionada, uma vez que se os meios são unidirecionais não poderiam ser considerados como 

meios de comunicação, e sim, meios de emissão. 

 A hibridação compõe o binômio levando para a bidirecionalidade uma fusão. Mas, 

quando se trata de uma bidirecionalidade do telefone, por exemplo, percebe-se uma 

comunicação de mão dupla e não, obrigatoriamente, ocorre a fusão entre o emissor e o 

receptor. 

 Entretanto, Couchot (1993) considera o termo hibridação como diálogo e troca 

interativa multimodal, sempre na condição de fusão. 

 A permutabilidade-potencialidade permite não só a coleta e o armazenamento de uma 

gama de informações como também proporciona a possibilidade de diversas narrativas.  

 

Permite ao usuário a autoria de suas ações. Dependendo do que ele fizer 
acontecer, novos eventos ou combinações podem ser desencadeados. E 
quanto mais ele percorre o aleatório, mais encontra-se à disposição do acaso 
que o convida a mais combinações, a novos percursos. (SILVA, 2006, 
p.131) 
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 De acordo com o conceito acima, este fundamento da interatividade tem como base a 

apuração de inúmeros conteúdos, que podem ser narrados de diversas formas, sendo estas 

adequadas ao contexto. 

 

3.3.2 – A INTERATIVIDADE E A EDUCAÇÃO 

 

 Os fundamentos da interatividade podem estar intensamente ligados às práticas 

educacionais em sala de aula. Primeiramente, o emissor pode assumir a postura de 

participação-intervenção do receptor, ou seja, a participação consiste na modificação e na 

interferência do conteúdo. Esta participação seria muito mais do que uma escolha baseada em 

algumas opções pré-determinadas. Num segundo cenário, a comunicação diz respeito à 

recursão da emissão e da recepção. Ou seja, o emissor passa a ser receptor em potencial e o 

receptor adquire uma função de emissor em potencial. A terceira possibilidade está ligada à 

possibilidade de disponibilização, por parte do emissor, de diversas redes articulatórias. Ou 

seja, a mensagem não é fechada, pelo contrário, oferece uma gama de possibilidades ao 

receptor de ter ampla liberdade de associações e significados. 

 

A interatividade, entendida a partir destes três fundamentos pode equipar a 
sala de aula, presencial e a distância, com agenciamentos de comunicação 
capazes de atender o perfil do novo espectador e de educar em nosso tempo. 
Eles podem balizar uma modificação qualitativa da pragmática 
comunicacional fundada na transmissão e revitalizar a prática docente 
baseada no falar-ditar do mestre. (SILVA, 2006, p.158-159) 

 

 O autor se refere à possibilidade de uma mudança de paradigma em relação à 

tradicional sala de aula “presencial”, baseada no baixo nível de participação oral dos alunos, 

na ênfase em atividades solitárias e na aprendizagem mecânica do conhecimento como 

principal e elementar objetivo do ensino. Todas estas reflexões fazem parte de uma 

distribuição do conhecimento. Silva (2006) também se refere à sala de aula a distância com 
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base nos meios de comunicação eletrônicos (Rádio e TV), com a permanência de severas 

barreiras entre a produção e a recepção do conhecimento 

 

3.3.3 – A CONCEPÇÃO NEGATIVA DA INTERATIVIDADE NA EDUCAÇÃO 

 

 Muito se discute sobre as vantagens e desvantagens do processo de interatividade na 

educação. Anteriormente, vimos alguns fundamentos e características da interatividade. Mas, 

neste item, especificamente, vamos dialogar com autores que jamais considerarão a 

interatividade como qualquer possibilidade educativa.  

 Para Guillaume (apud SILVA, 2006), existe uma dissolução do sujeito quando ocorre 

a interatividade utilizando as novas tecnologias. O autor chega a enfatizar que esta dissolução, 

quanto mais se é interativa, menos existe. A comunicação natural é abalada, modificada, 

danificada e corroída, a ponto de se tornar artificial e assistida. A linguagem se automatiza e, 

por isso, o autor classifica em duas vertentes a relação entre a interatividade e as novas 

tecnologias: comunicação homem-máquina e comunicações interpessoais mediatizadas. 

 

Na primeira acepção, o termo denota o processo da máquina capaz de 
dialogar com o homem, mas, ao mesmo tempo, uma espécie de regressão do 
homem em direção à máquina. Na segunda acepção, está o que chama de 
“comunicações de intensidade variável”, que se acentuam graças aos 
diversos dispositivos técnicos, onde a identidade dos locutores, a informação 
transmitida e seu contexto são mais ou menos mascarados ou deformados, e 
onde os referenciais habituais de verdade ou de realidade não são mais 
invocados. (GUILLAUME apud SILVA, 2006, p.161) 

 

 Desta forma, o autor fundamenta a dissolução do sujeito, que aumenta no período de 

pós-modernidade, já que as comunicações interpessoais mediatizadas superam a comunicação 

homem-máquina. 

 Silva (2006) compartilha do pensamento de Guillaume, mas enfatiza que a 

interatividade não é a causadora da dissolução do sujeito nos tempos atuais. 
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A “dissolução do sujeito” está associada à obliteração da palavra 
intersubjetiva, da comunicação em geral, mas não há como sustentar que o 
mais comunicacional disponibilizado pelas tecnologias seja a interatividade 
vilã causadora do “aprofundamento” da “dissolução do sujeito” em nosso 
tempo. (p. 164) 

 

 Assim, as novas tecnologias e o processo de interatividade vêm causando muitas 

discussões entre autores. Alguns consideram que a junção das novas tecnologias e a 

interatividade pode causar um acréscimo de valor na comunicação. Outros pensam que esta 

associação pode fazer com que ocorram danos para a comunicação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A união entre educação e tecnologia propicia alternativas de expansão do 

conhecimento em todas as áreas. Ao começar a pesquisa, tínhamos o objetivo de 

contextualizar historicamente o que representaram os programas educativos no rádio 

brasileiro. Mas aos poucos, nos deparamos com uma modalidade muito eficaz para a 

educação a distância. Não se trata de excluirmos o professor da sala de aula, mas sim fazer 

com que o ensinamento possa chegar a um grande número de alunos, sem prejudicar a 

qualidade da aula. Como vimos na pesquisa, alguns autores discutem a possível viabilidade de 

qualificar e quantificar, ao mesmo tempo, o ensino. Outros destacam os efeitos negativos 

desta ação. O mais importante são as reflexões apresentadas pelas duas partes, o que fazem 

com que possamos lidar melhor com as diversas possibilidades. 

O rádio no Brasil já nasceu com o viés educativo, já que Roquette-Pinto foi o grande 

incentivador para a implementação e desenvolvimento do meio de comunicação no país e 

defendia o uso dele voltado para o ensino. Portanto, nos deparamos com um potencial 

instrumento de transmissão do conhecimento. A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, 

atualmente Rádio MEC, foi fundamental para o começo desta concepção que, mais tarde, foi 

seguida por outras emissoras. Nesta fase pioneira, podemos destacar também o surgimento de 

Rádio-Escolas e as criações das primeiras redes educativas, que muito contribuíram para a 

continuação deste ideal. A contribuição de Roquette-Pinto foi grandiosa para a implantação 

do rádio no Brasil e não podemos deixar de ressaltar que este médico-legista, professor, 

escritor, antropólogo, etnólogo e membro da Academia Brasileira de Letras foi fundamental 

para o desenvolvimento do rádio educativo no Brasil. 

A descentralização das ações educativas, não considerando apenas o Rio de Janeiro e 

São Paulo, também foi importante para que o rádio educativo pudesse se expandir no Brasil. 
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Com isso, pôde abranger um maior número de pessoas, principalmente aquelas que moravam 

em lugares afastados dos grandes centros. 

O desenvolvimento da educação pelo rádio passou também por momentos em que a 

política brasileira exercia um controle em relação ao conteúdo divulgado nos meios de 

comunicação. O regime militar, que se iniciou na década de 1960, foi marcado por ações 

centralizadoras de utilização do rádio por parte do governo brasileiro. Essa fiscalização, 

muitas vezes, dificultava o bom andamento dos trabalhos em relação à produção dos 

programas.  

A transmissão do ensino por meio do rádio foi impulsionada pelo movimento de 

jornais e revistas de 1929, que ajudou a implantar e desenvolver a radiodifusão escolar, 

mostrando que a comunicação pode estar integrada a ações educacionais. Um dos grandes 

empecilhos foi a não qualificação de profissionais para o rádio. Como era recém-chegado ao 

Brasil, o rádio não provia de cursos preparatórios para profissionais atuarem no meio.  

Outras experiências aconteceram como a criação da Rádio Escola Municipal do 

Distrito Federal por Roquette-Pinto. Mas os programas de rádio, voltados para a educação, 

começaram a ser feitos nas décadas de 1940 e 1950, mostrando o desenvolvimento de ações 

educativas pelas ondas sonoras. O professor João Ribas da Costa também foi um dos 

incentivadores ao criar as Escolas radiofônicas para a alfabetização de adultos. Não podemos 

esquecer do professor Geraldo Jañuzzi, que criou e dirigiu um curso de alfabetização, na 

cidade de Valença, localizada no sul do estado do Rio de Janeiro. Portanto, tivemos várias 

personalidades que ajudaram a difundir a viabilidade do ensino através do rádio. 

O Projeto Minerva foi o programa que mais tempo ficou no rádio. Surgiu nos anos de 

1970 e terminou de ser apresentado na segunda metade dos anos 80. O objetivo era 

complementar a educação tradicional e continuada. E também propiciar que o maior número 

de alunos pudesse ter acesso aos conteúdos educativos. A recepção era baseada nos ouvintes, 
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na qual não se tinha um controle exato de quantas pessoas escutavam os programas, e na 

organizada, com os alunos cadastrados assistindo aulas nos radiopostos e tirando suas 

eventuais dúvidas com monitores no local. Esta metodologia se tornou eficiente para a época 

e para os propósitos que o Projeto tinha.  

Desta forma, concluímos que a educação pode ter no rádio um instrumento importante 

para a sua propagação. Sempre considerando e reservando as características do meio de 

comunicação e resguardando as ações educativas pertinentes. O rádio também contribui para 

diminuir as distâncias e evitar deslocamentos difíceis, tendo em vista as localidades mais 

distantes dos grandes centros. Em pleno século XXI, onde a comunicação é o ponto forte da 

nova era, o rádio não poderia ficar de fora destas possibilidades, não mais com as antigas 

tecnologias, mas agora com as novas ferramentas, capazes de aperfeiçoar este meio de 

comunicação que fará o centenário do seu surgimento no Brasil em 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS, 2018 . Missão. Disponível em 
<http://www.abc.org.br/a-instituicao/missao/>. Acesso em 21 de out. de 2018. 
 
ALMEIDA, B. Hamilton. O outro lado das telecomunicações, a saga do padre Landell. Porto 
Alegre: Sulina/ ARI, 1983. 154p. 
 
ANDRELO, Roseane. O rádio a serviço da educação brasileira: uma história de nove 
décadas. Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n.47, p.139-153 Set.2012. Disponível em 
<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8640044/7603> acesso 
em 05 de maio de 2018. 
 
AZEVEDO, Janete M. Lins de. O Estado, a política educacional e a regulação do setor 
educação no Brasil: uma abordagem histórica. In: Ferreira, Naura;Aguiar, Marcia (Org.). 
Gestão da educação: impasses, perspectivas e compromissos. São Paulo: Cortez, 2001. 
 
BACCEGA, Maria Aparecida. Televisão e escola: aproximações e distanciamentos. 
INTERCOM – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XXV 
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Salvador, 2002. Disponível em 
<http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/15999749417050870364241954281402151688.pd
f> Acesso em 08 de abril de 2020. 
 
BALL, S. Aprendizagem ao longo da vida, subjetividade e a sociedade totalmente 
pedagogizada. Educação, Porto Alegre, v. 36, n. 2, p. 144–155, 27 jun. 2013. Disponível em: 
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/12886/9446>. Acesso em: 
1 ago. 2017. 
 
BARRETO, R. G. Objetos como sujeitos: o deslocamento radical. In: FERREIRA, G. M. S.; 
ROSADO, A.; CARVALHO, J. (Org.) Educação e Tecnologia: abordagens críticas. Rio de 
Janeiro: SESES/UNESA, 2017, p. 124-141. Disponível em: 
<https://ticpe.files.wordpress.com/2017/04/ebook-ticpe-2017.pdf>. Acesso em: 1 ago. 2017. 
 
BERNARD, José Ricardo. Ditadura militar, Projeto Minerva e Educação a Distância. 
Universidade Estadual de Londrina, 2014. Disponível em: 
http://www.uel.br/eventos/semanacsoc/pages/arquivos/GT3%202014/GT3_Jose%20Ricardo
%20Bernardi.pdf. Acesso em 27 de mar. de 2018. 
 
BERNERS-LEE, Tim. Qual é o futuro da Web, segundo Tim Berners-Lee. Por Peter Moon, 
especial para o IDG Now! Atualizada em 18 de setembro de 2007 às 21h04. Disponível em: 
<http://idgnow.uol.com. br/10anos/2007/07/07/idgnoticia.2007-07- 06.9935975377> Acesso 
em: 04/05/2020 
 
BIESTA, G. Contra a aprendizagem: recuperando uma linguagem para a educação numa 
era da aprendizagem. In: BIESTA, G. Para além da aprendizagem: educação democrática 
para um futuro humano. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013, p. 29-53. 
 



103 
 

BLOIS, Marlene. Rádio Educativo no Brasil: uma história em construção. INTERCOM – 
Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XXVI Congresso 
Brasileiro de Ciências da Comunicação – BH/MG – 2 a 6 Set 2003 
 
__________. A Trajetória de uma vida dedicada à educação a distância. Minha visão da 
educação a distância ao longo de quatro décadas de trabalho em diferentes projetos. IN. 
CASTAÑEDA, Manuel Moreno (coord.). Veinte visiones de la educación a distancia. 
Universidad de Guadalajara. UDG Virtual: México, 2012. 
 
BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO, n.12, agosto de 1928. P. 4-
30. 
 
BRASIL, Decreto-Lei nº 236, DE 28 de fevereiro de 1967. disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0236.htm>. Acesso em 11 de 
dezembro de 2019. 
 
__________, Ministério da Educação e Cultura. Projeto Minerva: programação educativa e 
cultural pelo rádio. Rio de Janeiro: 1971. 
 
__________, Instituto de Planejamento Economico e Social. Instituto de Planejamento/ 
Centro Nacional de Recursos Humanos. Radio educativo no Brasil: um estudo. Brasília, 1976. 
 
BRUNO, Adriana Rocha; LEMGRUBER, Marcio Silveira. A dialética professor-tutor na 
Educação online: o Curso de Pedagogia-UAB-UFJF em perspectiva. Tem Professor na rede. 
BRUNO, Adriana Rocha; BORGES, Eliane Medeiros; SILVA, Léa Pinto (Orgs). Juiz de 
Fora: Editora UFJF, 2010. 
 
CALABRE, Lia. A era do Rádio. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2002. 
 
__________. Rádio e imaginação: no tempo da radionovela. INTERCOM – Sociedade 
Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XXVI Congresso Brasileiro de 
Ciências da Comunicação – BH/MG – 2 a 6 Set 2003. 
 
CARVALHO, Leandro Morato de. Repórter Esso – Testemunha ocular da história paulista. 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XXX 
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Santos – 29 de agosto a 2 de setembro de 
2007. 
 
CASTELLS, Manuel. A Galaxia da Internet – reflexões sobre a Internet, os negócios e a 
sociedade; tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003. 
 
CASTRO, Marcia Prado. O Projeto Minerva e o desafio de ensinar matemática via rádio. 
São Paulo: PUC, 2007. Dissertação (Mestrado em Educação) – 105f. PUC, 2007. Disponível 
em: https://tede2.pucsp.br/handle/handle/11498. Acesso em 23 de mar. de 2018. 
 
CASTRO FARIA, Luiz. Antropologia: escritos exumados. Espaços circunscritos. Tempos 
soltos. Niterói: Editora Eduff, 1998. 
 
COELHO, Patrícia. Educadores no rádio: programas para ouvir e aprender (1935-1950). 
Rio de Janeiro: PUC-Rio; Mauad, 2016. 



104 
 

 
COSTA, João Ribas. Educação fundamental pelo rádio:alfabetização de adultos e cultura 
popular por meio de sistemas radiofônicos e recepção organizada. São Paulo: Empresa 
Gráfica Editora Guia Fiscal, 1956. 
 
COUCHOT, Edmond. Da representação à simulação: evolução das técnicas e das artes da 
figuração. In: Imagem máquina: a era das tecnologias do virtual. PARENTE, A. (Org). Rio 
de Janeiro: Ed. 34, 1993. 
 
COUTINHO, Clara Pereira; JUNIOR, João Batista Bottentuit. Blog e wiki: os futuros 
professores e as ferramentas da web 2.0. In: IX Simpósio Internacional de Informática 
Educativa, 9, 2007, Porto. Anais. Porto: Escola Superior de Educação do IPP, 2007. 
 
COUTINHO, Mariza. O Minerva é cultura para todos. O Estado de São Paulo, São Paulo, 03 
out. 1971. primeiro caderno p.44. Disponível em: <http://acervo.estadao.com.br>. Acesso em 
21 de outubro de 2019.  
 
FAUSTO, Bóris. História concisa do Brasil (3ª ed.). Edusp: São Paulo, 2003. 
 
FEDERICO, Maria Elvira Bonavita. História da comunicação, rádio e TV no Brasil. 
Petrópolis: Vozes, 1982. 
 
FERRARETTO, Luiz Artur. Rádio: o veículo, a história e a técnica. 2ª ed. Porto Alegre: 
Editora Sagra Luzzatto, 2001. 
 
FERRAZ, Maria Cristina Franco. Sociedade Tecnológica: de Prometeu a Fausto. Niterói: 
Revista contracampo (UFF). v.4, 2000. 
 
FERREIRA, Gisele; ROSADO, Luiz Alexandre da Silva; CARVALHO, Jaciara de Sá (orgs.). 
Educação e tecnologia, abordagens críticas. Rio de Janeiro, Unesa, 2017. 
 
FORNARI, Ernani. O incrível padre Landell de Moura. Porto Alegre: Globo, 1960. 216p. 
 
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
 
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS. Dicionário histórico biográfico brasileiro. Centro de 
Pesquisa e Documentação: Rio de Janeiro, 2003. Disponível em 
<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/atos-institucionais>. Acesso 
em 09 de julho de 2020. 
 
GASPARI, Elio. A Ditadura Escancarada. Editora Companhia das Letras: São Paulo, 2002. 
 
GERMANO, José Willington. Estado Militar e educação no Brasil (1964-1985). 2° Ed.São 
Paulo, editora Cortes, 1994. 
 
HAUSMAN, Carl; MESSERE, Fritz; O’DONNELL, Lewis; BENOIT, Philip. Rádio: 
produção, programação e performance. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 
 



105 
 

HODKINSON, P.; MACLEOD, F. Contrasting concepts of learning and contrasting research 
methodologies: affinities and bias. British Educational Research Journal, v. 36, n. 2, pp. 173-
189, 2010. 
 
HUERGO, Jorge A. Comunicación/Educación. Âmbitos, prácticas y perspectivas. La Plata, 
Educaciones de Periodismo y Comunicación, 1997. 
 
LEMGRUBER, Marcio. Educação a Distância: para além dos caixas eletrônicos. Revista 
Simpro-Rio, v.02, p.42-49, 2008 
 
LOPES, Cristiano Aguiar. Regulação da radiodifusão educativa. Biblioteca Digital da 
Câmara dos Deputados. Centro de Documentação e Informação. (Elaborado pela Consultoria 
Legislativa da Câmara dos Deputados). Brasília: Câmara dos Deputados, 2011. Disponível 
em: <http://bd.camara.gov.br>. Acesso em: 21 maio 2018. 
 
MARQUES, Débora. Vilã ou Aliada? Set/2011. Disponível em 
<http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/117/artigo234088-1.asp> Acesso: 28/janeiro/2019.  
 
MATUK, Artur. O potencial dialógico da televisão. São Paulo: Anna Blume / ECAUSP, 
1995. 
 
MILANEZ, Liana (org). Rádio MEC: herança de um sonho. Rio de Janeiro: ACERP, 2007. 
 
MONTEIRO, Claudia Guerra. O papel educativo dos meios de comunicação. Forum Ideias, 
2018. Disponível em <http://www.ipv.pt/forumedia/3/3_fi3.htm. Acesso em 10 de maio de 
2020. 
 
MOREIRA, Sonia Virgínia. O rádio no Brasil. Rio de Janeiro: Rio Fundo Ed., 1991. 
 
PERUZZO, Cicilia M. Krohung. O rádio educativo e a Cibercultur@ nos processos de 
mobilização comunitária. Revista Famecos – mídia, cultura e tecnologia. Porto Alegre, v.18, 
n.3, p.933-958, setembro/dezembro 2011. 
 
PETERS, O. Didática do Ensino a Distância. São Leopoldo, RS: Unisinos, 2001. 
 
PIERANTI, Octavio Penna. Políticas públicas para radiodifusão e imprensa: ação e omissão 
do Estado no Brasil pós-1964. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007. 
 
PIMENTEL, Alessandra. O método da análise documental: seu uso numa pesquisa 
historiográfica. Cadernos de Pesquisa, n. 114, p. 179-195, novembro, 2001. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/cp/n114/a08n114.pdf. Acesso em 15 de mar. de 2018. 
 
PINHEIRO, Giovani Gonçalves. Projeto Minerva: Rádio Educativo e Censura (1970-1980). 
2016. Dissertação (Mestrado em Educação) – 102f. Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná, 2016. Disponível em http://tede.unioeste.br/handle/tede/3366. Acesso em 29 de ago. 
de 2018. 
 
PRADO, Luis Carlos; EARP, Fábio de Sá. O “milagre” brasileiro: acelerado, integração 
internacional e concentração de renda (1967-1973). In: FERREIRA, Jorge. DELGADO, 
Lucilia de Almeida Neves. O Brasil Republicano; O tempo da ditadura: regime militar e 



106 
 

movimentos sociais em fins do século XX. 2° edição. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 
2007. 
 
PRIMO, Alex. Interação mediada por computador: comunicação, cibercultura, cognição. 
Porto Alegre: Sulina, 2007. 
 
RANGEL, Jorge Antônio. Edgard Roquette-Pinto – Coleção Educadores. Recife: Fundação 
Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010. 
 
ROCHA, Cláudia Hilsdorf; KADRI, Michelle Salles El; WINDLE, Joel Austin (Org.). 
Diálogos sobre tecnologia educacional: Educação linguística, mobilidade e práticas 
translíngues. Editora Pontes, 2017. 
 
RODRIGUES, Iracema Stancati. A mudança da prática pedagógica no modelo presencial 
para o modelo de educação a distância sob as óticas da Teoria da Atividade e da 
Metodologia Inovadora. Disponível em: http://www.abed.org.br/seminario2003/texto12.htm. 
Acesso em 18 de maio de 2018. 
 
ROLDÃO, Ivete Cardoso do Carmo. O Rádio Educativo no Brasil: uma reflexão sobre suas 
possibilidades e desafios. Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação – XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de 
setembro de 2006. 
 
ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da educação no Brasil (1930/1973). 10ªed. 
Petrópolis: Vozes, 1988. 
 
ROQUETTE-PINTO, Edgard. Etnografia americana: o exercício da medicina entre os 
indígenas da américa. Museu Nacional do Rio de Janeiro, 1906. 
 
__________. Notas e Opiniões. Jornal do Brasil. 12 de outubro de 1951. 
 
__________. Rondônia. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1938. 
 
__________. Seixos rolados: estudos brasileiros. Rio de Janeiro: Mendonça & Machado, 
1927. 
 
RUDIGER, Francisco. As teorias da cibercultura: perspectivas, questões e autores. Porto 
Alegre: 2ª edição, Sulina, 2013. 
 
SALGADO, Álvaro. A radiodifusão educativa no Brasil. Rio de janeiro: Imprensa Nacional, 
1946. 
 
SANTOS, José Carlos. Eu cresço com o Minerva e o Brasil cresce também. O Projeto 
Minerva pela Radiobrás: uma experiência em Sergipe (BRASIL – 1970/1985). Porto Alegre, 
2016. Dissertação (Doutorado em Educação) – 235f. PUC-RS, 2016. Disponível em 
http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/7093. Acesso em 25 de jun. de 2018. 
 
SANTOS, Leide Rodrigues. Mobral: a representação ideológica do regime militar nas 
entrelinhas da alfabetização para adultos. Revista Crítica Histórica Ano V, nº 10. UFAL: 
dezembro/2014.  



107 
 

 
SCHNEIDER, Nina. Brazilian Propaganda: Legitimizing a Military Regime. Gainesville: 
University Press of Florida, 2014.  
 
________________. Propaganda ditatorial e invasão do cotidiano: a ditadura militar em 
perspectiva comparada. História, cotidiano e memória social: a vida comum sob as ditaduras 
do século XX. PUC-RS: Porto Alegre, 2016. Disponível em 
<https://www.redalyc.org/jatsRepo/1346/134651133009/html/index.html#B47> acesso em 09 
de julho de 2020. 
 
SELWYN, N. Educação e tecnologia: questões críticas. In: FERREIRA, G. M. S.; ROSADO, 
A.; CARVALHO, J. (Org.) Educação e tecnologia: abordagens críticas. Rio de Janeiro: 
SESES/Universidade Estácio de Sá, 2017. 
 
SILVA, Marco. Sala de aula interativa. Rio de Janeiro: Editora Quartet, 2006. 
 
SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Castelo a Tancredo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 
 
SMOLKA, Ana Luiza Bustamante; MENEZES, Maria Cristina (organ.). Anísio Teixeira, 
1900-2000: provocações em educação. São Paulo, SP: Autores Associados, 2000. 
 
SOARMEC, Sociedade dos Amigos Ouvintes da Rádio MEC. Disponível em 
<http://www.soarmec.com.br/solangeleobons.htm>. acesso em 06 de janeiro de 2020. 
 
SOUZA, Carlos Henrique Medeiros de. Comunicação, Educação e Novas Tecnologias. 
Campos dos Goytacazes: Editora Fafic, 2003. 
 
SOUZA, R. F. de. História da organização escolar e do currículo no século XX. São Paulo: 
Cortez, 2008. 
 
TAVARES, Reynaldo. Histórias que o rádio não contou: do galena ao digital, desvendando 
a radiodifusão no Brasil. São Paulo: Negócio, 1997. CD 
 
__________. Histórias que o rádio não contou: do galena ao digital, desvendando a 
radiodifusão no Brasil. São Paulo: 2ª ed. Ed. Harbra, 1999. 
 
TEIXEIRA, Francisco M. P. TOTINI, Maria Elizabeth. História econômica e administrativa 
do Brasil. São Paulo. Ed. Ática. 3° edição. 1993. 
 
TOLMASQUIM, Alfredo Tiomo. Einstein: o viajante da relatividade na América do Sul. Rio 
de Janeiro: Vieira & Lent, 2003. 
 
UNESCO. Open and distance learning: prospects and policy considerations. Paris: 
UNESCO, 1997. Disponível em 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001107/110752e.pdf> Acesso em 05 dez. 2012. 
 
WAJNBERG, Salomão. Indústria de equipamentos de telecomunicações no Brasil da 
segunda metade da década de 70 até hoje. In; BARRO, Henry British Lins de. (ORG.). 
História da indústria de telecomunicações no Brasil. Rio de Janeiro, Xerox do Brasil, 1990. 
 



108 
 

XAVIER, Ismail. Um cinema que “educa” é um cinema que (nos) faz pensar. Entrevista. 
Revista Educação e Realidade, Porto Alegre, v. 33, n. 1, p. 13-20, 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 
 

Anexo A: Recorte da “Gazeta de Notícias” de 19 de maio de 1923 anunciando a 

instalação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. 
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Anexo B: Noticia sobre a instalação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro em “O Paiz”, 

de 20 de maio de 1923. 
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Anexo C: Notícia sobre a instalação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro no “Correio 

da Manhã”, de 20 de maio de 1923. 
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Anexo D: Reportagem da “Gazeta de Notícias”, de 22 de maio de 1923, abordando 

trechos da programação inicial da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. 
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Anexo E: Reportagem do “O Jornal”, de 8 de setembro de 1923 abordando a educação 

popular como finalidade da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro 
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Anexo F: Notícia sobre a visita do cientista Albert Einstein à Rádio Sociedade do Rio de 

Janeiro no “A Pátria”, de 8 de maio de 1925. 
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Anexo G: Quadro negro escrito pelo cientista Albert Einstein, durante visita à Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro. Reportagem do “A Pátria”, de 9 de maio de 1925. 
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Anexo H: Fachada da sede da Rádio MEC no centro do Rio de Janeiro. 
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Anexo I: Entrevista com Cacá Santiago, operador de áudio da Rádio MEC. 

 

 

1) Como era o trabalho operacional e a obrigatoriedade da distribuição dos programas do 

Projeto Minerva? 

 

Na época, não existia a facilidade de hoje. Nós tínhamos que enviar as fitas rolo para cada 

região.  Algumas rádios, transmitiam para outras da sua área de contato por linha. Havia na 

Rádio MEC, um setor de tráfego de fitas. Eles recebiam a fita rolo original do determinado 

programa, aula...e enviava para a copiadora, já com o número de cópias indicadas. Na 

copiadora, o operador colocava a fita original na máquina mãe, e ao mesmo tempo que soltava 

essa fita mãe, as outras três também disparavam em alta velocidade. Assim, ficavam prontas 

as fitas para serem enviadas pelo malote aos estados. E aqui no Rio, a Rádio MEC fazia a 

transmissão por rede de rádios, usando o mesmo sistema da Voz do Brasil. Ou seja, havia um 

rack onde se faziam as ligações de linhas para várias rádios. Existia um mapa com todas as 

emissoras do Brasil inteiro. 

 

2) Como as emissoras da rádio captavam o sinal de transmissão? 

 

Como disse, algumas recebiam fita rolo, outras por linha e muitas faziam intercâmbio com 

outras emissoras, fazendo parcerias para receber o áudio por linha partilhada. 

 

3) Existia um feedback das emissoras de rádio que recebiam o programa, seja por 

transmissão ou pelo envio de fitas magnéticas, principalmente nas cidades afastadas? 
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Sim. Havia um sistema de comunicação entre as emissoras.  E quando algo não ia bem ou 

necessitavam de ajuda, falavam com a base do Rio, na Rádio MEC. 

 

4) Havia uma diferença entre os três conteúdos: Projeto Minerva (segunda a sexta), 

Minerva Ação Cultural (sábado) e Domingo Mobral (domingo)? 

 

Sim. O Projeto Minerva de segunda-feira a sexta, tinha o sistema de aulas. Com as matérias 

do currículo escolar. Já os programas de sábado e domingo eram mais culturais. Apresentando 

muito entretenimento com informação e cultura. Assim, tinham programas que falavam de 

varias regiões do país, seus costumes e crenças. Também programas músicas como o Nosso 

Domingo Musical, com Paulo Tapajós. Às vezes, com o Sérgio Chapelin ou Cid Moreira nas 

apresentações desses programas. 

 

5) Havia uma obrigatoriedade dos outros dois conteúdos no sábado e no domingo? 

 

Havia um acordo, mas não era severo. O principal eram as aulas. Mas, os programas de 

sábado e domingo, tinham uma produção maravilhosa. Com muito conteúdo. Não era tão 

didático, você aprendia se divertindo. Com muitas curiosidades. 

 

6) O panorama político do país influenciava no envio do material? Houve algum tipo de 

intervenção no trabalho? Existia um Censor? 

 

Acredito que sim. O panorama era favorável, as regiões do país ficavam muito isoladas, 

necessitando de conteúdos de qualidade. Intervenção, não me recordo. Acho que fluía muito 

bem. A recepção era boa por parte da política e da sociedade. 
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Anexo J: Entrevista com Marlene Blois. Tema da Entrevista: a educação a distância. O 

encontro foi realizado no Rio de Janeiro, 15 de marco de 2019.  

 

 

Rádio MEC – Prof. Marlene Blois, a educação a distância no Brasil especificamente o uso do 

rádio educativa recebeu contribuições importantes da Sra. em uma época em que o país estava 

iniciando essa experiência. A preocupação por preservar as experiências, não no sentido de 

repetir mas de achar elementos que nos mostrem caminhos a seguir ou detalhes para não 

repetir, nos remetem ao histórico da educação, e à sua trajetória. Gostaríamos de conhecer da 

sua própria voz essa experiência. Para iniciar, o que a Sra. nos pode contar de Marlene Blois? 

 

Marlene Blois – Sou professora de Português- Literatura. Alfabetizei, sou autora com outros 

professores de cartilhas, livros de alfabetização de crianças, adaptação de um livro complexo 

que é o Método de Sentenciação. Esse Método exigiria de professores muito qualificados para 

alfabetizar com um numero pequeno de 18 a 20 alunos , então isso seria uma escola ideal. A 

gente sonhava com isso na escola pública. Depois, eu particularmente percebi que os 

professores não estavam preparados para isso, então nós partimos para trabalhar o Método de 

Palavração. Ou seja, a palavra como o conjunto de sentido, a palavra detém um sentido e não 

é algo abstrato para as crianças. A criança visualiza um copo, por exemplo, é um objeto e tem 

um sentido. Isso se contrapunha, na época do lançamento da cartilha da palavração, ao 

Método Fonético que era um absurdo. O professor se não sabe fonética, que é uma área, um 

campo difícil da língua português, não vai conseguir criar atividades com esse método para as 

crianças. O fonema é abstrato, não tem sentido nenhum. Quando eu estava trabalhando em 

Rádio MEC, estou falando isso porque quero chegar a um ponto aqui, fomos procurados por 

um grupo do Acre, que é um Estado da Área Amazónica, fica perto da Bolívia? Peru? Havia, 
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e ainda há, o extrativismo da borracha e eles queriam modernizar a parte da coleta dessa 

borracha. Nos procuraram porque naquela área só chegava o rádio. O pessoal se metia na 

floresta amazônica atrás das seringueiras para cortar e extrair o látex. Então, tinha que ser 

rádio. Criamos o Projeto Seringueiros – projeto de assistência técnica aos seringueiros da 

Amazônia por meio da radiodifusão; um Convênio SUDHEVEA-SRE/PMI-SUDAM-

EMBRATER7. Eu parei para pensar que se para criança era preciso de algo concreto para 

começar para o adulto não pode ser diferente. As silabas, isso não significa coisa nenhuma 

isoladamente. Então, fui no Acre e me reuni com os futuros alunos desse curso. Perguntei a 

eles o que queriam do curso. Eles tinham passado pelo Mobral, estavam alfabetizados mas 

disseram que há tempo não tocavam em nada, queriam um curso para eles, e tinham 

esquecido muita coisa. Eles disseram que queriam escrever uma carta. Eu fiquei intrigada, 

“mas por que vocês querem aprender a escrever uma carta?” “Porque a gente aqui se 

comunica pelo rádio. Então, tenho que mandar uma carta para o rádio, o locutor diz o que esta 

acontecendo aqui, todo mundo bem, então, a carta é o elemento de comunicação.” Isso é a 

comunicação aberta. Então, eu criei um sistema para retomar, como se fosse uma nova 

alfabetização deles. Para isso fiz um trabalho pelo rádio de revisão da alfabetização e criamos 

, no material impresso, no livro que eles ganhavam, bolinhas coloridas, a verde, azul, para ele 

saber as silabas, eles sabiam pela cor. Repara o que teve que acontecer. Um áudio com as 

aulas chegava para eles, eles ouviam, visualizavam no material impresso, e a identificação do 

som... com o material impresso era pela cor. Foi o elemento que se nos ocorreu, depois de 

discutir muito com o pessoal da editora que ganhou a concorrência para publicar o material. 

Até o final do curso eles aprenderam a escrever a carta e aprenderam com o pessoal da área 

que cuidava da estratificação da borracha, a atualizar o método de coleta porque estavam 

perdendo muito da borracha que eles estavam extraindo, o látex, pois eles extraiam e mofava. 
 

7 BLOIS, M. A trajetória de uma vida dedicada à educação a distância. In: Veinte visiones de la educación a 
distancia. Guadalajara, Mx.: UDGVirtual, 2012. p. 111-130 
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/1874 
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Paralelamente foi feito um trabalho com as mulheres para melhorar a alimentação das 

crianças, como utilizar o trigo? Ou seja, tinha alguma coisa para o seringueiro que durante a 

semana ficava internado na floresta, só voltava para a vila na sexta- feira, e paralelo um 

trabalho esse trabalho com as mulheres. Elas participavam com o apoio do pessoal da Emater.  

 

Rádio MEC – Quanto tempo durou esse curso?  

 

Marlene Blois – Esse trabalho foi de quase um ano que era o que se podia com o dinheiro que 

se tinha para o projeto. Depois o curso foi repetido pelo rádio para outro grupo.  

 

Rádio MEC – Como se fazia a avaliação?  

 

Marlene Blois – Presencialmente, com o pessoal da Emater. Então, esse projeto foi 

ambicioso na proposta que tínhamos. Pretendíamos conhecer adultos de idades diferentes, 

pessoas que viviam em um ambiente completamente novo para nós que era a floresta e usar o 

meio –rádio- que nós tínhamos, ao que acoplamos o material impresso, e treinamos o pessoal 

técnico da Emater, que não eram professores. Mas, antes foi lá levantar o vocabulário usadas 

no ambiente deles, que eu nem conhecia, e que usaria para realfabetizar essas pessoas. Eu 

doei todo esse material para a UFRJ, deve estar na biblioteca do C H. O “Projeto 

Seringueiros” é conhecido por poucas pessoas, foi um marco por isso, nunca se tinha feito 

nada disso nessa região. Eu dormi em casa de seringueiros, a gente ia de avião da Emater que 

parava dentro dos rios, com uma dificuldade enorme. Isso nos anos 1980. A tecnologia não 

existia, só a rádio. Depois, a gente teve satélite, para levar o rádio e não ter problema com o 

sol, com a atmosfera, que interferiam. Isso foi um ganho positivo da ditadura militar, o 



122 
 

sistema de comunicação que não era para se comunicar senão que eram para fazer barreira 

com o que vinha de fora.  

 

Rádio MEC – Esse trabalho teve continuidade? 

 

Marlene Blois – Esse não teve, mas tínhamos outros projetos nacionais. Quando a ditadura de 

64 começou com o slogan Um Brasil grande, o Brasil grande que eles queriam esbarrava na 

falta de escolaridade do povo. Por isso criaram o Mobral, o índice de analfabetismo era muito 

alto. Igual, a educação superior nem falar, era mínima, entre os anos 60/70. Nos anos 70, que 

começam a pensar nisso, que Brasil grande é esse que a gente quer. Mas, para ter um Brasil 

que não seja tão rural, e comece a ser industrial, cadê as pessoas para trabalhar nas indústrias? 

Aí vem a primeira proposta de alfabetização que é o Mobral (1967)8 e tempo depois o 

chamado Projeto Minerva (1970). O Minerva era a continuação do Mobral que era presencial. 

Se criaram polos no Brasil inteiro para a alfabetização e jovens e adultos. Aí a proposta do 

rádio foi no inicio dos anos 70, que atingia o grande público. A televisão estava começando.  

O Mobral tinha uma capilaridade enorme e aí começamos com a proposta para um público 

que saia do Mobral e estava exigindo escolaridade terminal de Ensino de Primeiro Grau –o 

fundamental- e todos os que já tinham passado pelas escolas públicas não tinham 

continuidade. Eles estudavam até a quinta serie e não tinham mais nada para fazer. Entramos, 

um grupo de professores, no Projeto Minerva, idealizando, nós não estávamos interessados 

em vender tecnologia (a tecnologia da época era a radiofônica) nem tínhamos modelos para 

importar. Éramos idealizadores, contratados para criar isso, na rádio do Ministério da 

Educação (MEC) do Brasil. Alguns eram pedagogos, outros com formação didática, eu que 

sou formada em Português, em Literatura. Nós não éramos da equipe do MEC, fomos 

 
8 Paulo Freire foi exiliado em 1964 por usar um Método de alfabetização dialógico em dos setores mais pobres 
do Brasil.  
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contratados oito pessoas para fazer isso como um grupo interno. Essa tarefa foi nos dada, a de 

criar um curso de 5a a 8a série, para ser oferecido pelo rádio, para adultos.  Estava a Rádio 

AM do MEC e fomos criar uma pedagogia para isso. Nós, éramos curiosos, não tinha curso 

naquela época, tínhamos vontade de acertar, vontade de errar e consertar, fazer de novo. Se 

contrataram especialistas nas áreas (Matemática, Historia, Geografia, etc. ). Especialista em 

rádio já tinha no MEC. Nós queríamos que esses especialistas respeitados pelos seus pares nas 

matérias usassem o mesmo modelo da Open University (UK) para criar o curso a distância 

para ninguém dizer que aquilo estava errado. Mas, eles escreviam difícil, então, eles 

escreviam e nós rescrevíamos junto com os roteiristas de rádio para dar uma linguagem 

simples para os alunos de lá da Amazônia, de lá de Rio Grande do Sul, porque era unificado, 

não tinha como fazer por grupos, o Brasil é imenso, nem tinha dinheiro. Nessa época surgiram 

as rádios educativas, com as rádios universitárias, e o grupo do governo criou repetidoras. 

Imaginamos que se a aula ia pelo rádio e a televisão, são meios lineares, você ouviu, e não 

volta. Então, necessitávamos de material impresso para que o aluno guardasse com ele o 

material da aula. Então já foi outro grupo porque o material que o especialista nos dava, ia 

virar rádio, e virar livro, material impresso. Havia uma correspondência com o que estava 

sendo falado, com o que o aluno lia. E, com isso, tínhamos que montar um grande sistema no 

Brasil. E, esse grande sistema no Brasil foi muito complexo, porque como íamos mobilizar 

todo o país para essa proposta que a gente queria. A gente não queria vender tecnologia, 

queríamos focar na educação. O que o governo fez, para que o rádio que chegasse aos 

radiopostos, que íamos criar, montamos, desenhamos um arquitetura enorme para cobrir o 

Brasil. Na nossa proposta, que não podia ser muita explícita, em cada radioposto deveria 

haver um aparelho de rádio a serviço da educação não a serviço da política. Solicitamos uma 

rádio localizada no rádio MEC. Aquele rádio só serve para as aulas, senão ia entrar a rádio 

que o político local queria que os alunos ouvissem, nos não queríamos que eles usassem um 
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sistema que estava custando caríssimo, que nos estava consumindo, nem sei quantas horas por 

dia trabalhávamos, para depois eles pegarem e ficassem fazendo propaganda do que a gente 

não iria ter controle.  

 

Rádio MEC – A Sra. tem ideia da cobertura e do alcance da rádio, a quantas pessoas 

chegava?  

 

Marlene Blois – Não se tinha esse controle, se estima que 40% dos adultos, nessa época, 

eram analfabetos. Então, a ideia era fazer chegar o material impresso, e montamos uma rede 

que decentralizasse e desse modo o poder politico miliar se iria diluindo. A gente trabalhava 

com censor do lado nosso. Mas, se isso se espraiasse pelo Brasil não ia ter censor para todo 

lado. Para isso fizemos reuniões com pessoal da secretaria de educação de cada estado, que 

tinha um representante do curso a distância, uma coordenadora estadual, em cada cidade, às 

vezes o estado era pequeno, era regional, e tinha uma subcoordenadora regional, e depois 

tinha uma representante em cada município. Então foi feita uma rede que não tinha como 

controlar. Esse projeto durou dos anos 70 aos 80, quando acabou o governo militar. A ideia 

era que os militares tinham mandado na educação mas não foi bem isso, eles mandaram ate 

certo ponto. Tivemos muitos resultados interessantes, com o projeto de dar terminalidade ao 

ensino fundamental. Depois teve o ensino médio, e ai fizemos um curso via rádio para ensino 

médio, porque as pessoas adultas estavam terminando o fundamental e tinha que dar 

continuidade, inclusive muita gente foi para a universidade. Paralelo, a televisão estava 

surgindo, e fomos fazer o curso também para televisão. Mas a fundação Roberto Marinho 

estava começando o Telecurso de primeiro grau. Nos fazíamos rádio no Rio de Janeiro e eles 

faiam televisão em São Paulo, fizemos uma parceria público-privado. Com essa rede nós 

fazíamos treinamento dos coordenadores nacionais, dos coordenadores regionais. Cada vez 
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que lançávamos o curso novamente fazíamos treinamento porque havia problemas políticos 

locais que levavam a trocar as coordenadoras a toda hora. Eu viajei o Brasil inteiro, 

especialmente a aqueles lugares afastados onde estavam as pessoas que necessitavam – a 

partir dos 18 anos, se não me engano. Tinha rádioposto em igreja, em igreja evangélica, 

centro espirita, quartel, escola de noite. Esse projeto só existiu porque havia um governo forte 

que o apoiou. Todas as rádios do Brasil tinham que entrar com a programação. Acabava a 

Voz do Brasil e entrava o projeto, 30’ todos os dias. Todas as rádios tinham que dar aquele 

horário para o governo. E, logo, que surgiu a fita – cassete, todos os rádiopostos ganhavam a 

aula inteirinha gravada e podia ir lá ouvir quantas vezes quisesse essa aula. Você vê como é 

grande o Brasil, você vê como estão as estradas hoje. Imagina naquela época, muito difícil. 

Tinha lugar com gerador que só ligava naquela hora para iluminar o lugar e ouvir a rádio. 

Depois desligava, porque não podia gastar. A avaliação do aluno era escrita e se mandava 

para a coordenação, que mandava para o local, ia para o regional e chegava no Rio de Janeiro, 

na nossa mão.  

 

Rádio MEC – Desculpa, mas é difícil de acreditar que durante o governo militar se fez 

educação democrática e horizontal? Tenho visto o contrário.  

 

Marlene Blois – Democrático nesse sentido, teve que ser vertical porque não tinha como 

descentralizar. O que conseguimos fazer? Quando percebemos que a rádio da Bahia, uma 

rádio de Rio Grande do Sul tinha montado o próprio núcleo de educação pelo rádio nós 

liberamos para eles o horário. Começamos com a descentralização real. A equipe era muito 

unida. Então, os locutores os atores, os roteiristas, sonoplastas, eles vestiram a camisa, 

acreditavam no projeto. Aí, eu fui ser coordenadora do rádio e da televisão porque era uma 

fundação só que englobava a TV educativa do Rio de Janeiro, as rádio MEC Rio, as Rádio 
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MEC Brasília, e uma TV educativa que tinha no Maranhão, isso foi posterior. Então, 

podíamos fazer produções que tivessem a vertente rádio e a vertente televisão. Isso foi bem 

depois. Na educação formal de adultos via rádio nós criamos três tipos de publico: o formal, 

que frequentava os radiopostos, tinha frequência e controle; os que iam ao radioposto nos 

finais de semana, porque trabalhavam, porque tinham problemas e iam sábado ou domingos, 

já tínhamos as aulas gravadas; e tinha o público aberto que nós não tínhamos controle, só 

através de alguma carta que chegava, que telefonava, quando o pessoal dos estados dizia que 

tinham alguém que necessitava alguma informação. Mas não se tinha como saber essa 

estatística. Criamos aulas de segunda a sexta feira, sábado e domingo fazíamos cultura. E, 

tinha uma linha de programas culturais para os alunos e para o público em aberto. Também 

eram homogêneos nãos se tinha como regionalizar, só quando começamos com as rádios e 

TVs educativas nós liberávamos para eles fazerem a programação local. Mais adiante, eu quis 

criar um sistema de rádio brasileira que pudesse englobar todas as rádios educativas às rádios 

oficiais com uma serie de programas: Historia da província, e cada fim de semana uma rádio 

se incumbia de passar alguma coisa muito típica de seu estado. Conseguimos fazer uma rede 

de rádios educativas. Na minha pesquisa de mestrado sobre as rádios educativas no Brasil 

estão todas essas informações. Estando no rádio, tinha o Programa Educação em Debate em 

que convidada pessoas, e soube que Paulo Freire tinha voltado ao país. Eu procurei o diretor, 

e embora havia muito medo, uma censura velada e iniciado o processo de transição para a 

redemocratização. Eu procurei Heitor Salles que era o diretor da rádio e ele me autorizou mas 

não me deu a equipe porque não tinham  dinheiro, mas me disse: Se você é amiga do diretor 

da rádio cultura se entenda com ele. A Cultura abriu um horário de estúdio para gravar na 

rádio com Paulo Freire mas eu que me tinha que entender com ele. Localizei a Paulo Freire 

pelo telefone e expliquei o que queria fazer. Ele gostou da ideia e perguntou “como que você 

consegui isso, eu sou Persona non grata”. Respondi: “Você pode ser Persona non grata mas o 
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diretor autorizou, e se eu posso você já não é Persona non grata, é grata”. Negociamos a 

disponibilidade e os horários com a rádio cultura pelo telefone, que não era de fácil acesso e o 

interurbano era caro nessa época. Gravamos os programas em São Paulo, com a fita que tinha 

levado do Rio a editamos e o programa foi no ar. Mandei copia para Paulo Freire. Mas, antes 

de voltar de São Paulo para o Rio perguntei para Paulo Freire se ele toparia fazer uma serie de 

rádio para passar na cadeia nacional, em todas as rádios do Brasil, e tentamos desmistificar 

determinadas coisas que se dizem a respeito do que você falou. Ele aceitou. Com as fitas 

cassete gravadas se poderia reproduzir e mandar para o mundo inteiro, embora estivessem em 

português. Ele poderia fazer isso. Solicitei autorização a Heitor Salles da rádio MEC do Rio 

para fazer a série de programas. Ele autorizou, mas eu tinha que ver com a Rádio Cultura e 

com Paulo Freire, que não podia ir para o Rio, para gravar os programas na Rádio Cultura de 

São Paulo. E, entendíamos que como se dizia que já não havia censura, iriamos colocar Paulo 

Freire no ar. Começamos com as gravações, em 1985, na Rádio Cultura e outras na casa de 

Paulo Freire. Ele escolheu a musica Asa Branca como prefixo. Fizemos 15 programas de meia 

hora e foi uma pena ter deixado os originais na rádio porque acabaram se perdendo porque 

como nunca tinha fita para gravar foram regravados outros programas em cima. Mas, ficou 

disponível e quem quisesse era só mandar uma carta solicitando que fazíamos uma cópia e 

enviaríamos. Chegaram solicitações de vários países também. O material está no acervo do 

rádio MEC. 

 

Rádio MEC – Como continuam as suas outras atividades?  

 

Marlene Blois – Como vice presidenta do Consórcio Rede de Educação a Distância Mercosul 

(CREAD, Brasil) com Norma Ligia Carossio, que já tinha implantado a educação a distancia 

para o meio rural, no INTA, na Argentina; em um congresso na Costa Rica propus para ela –
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lembrando que tinham acabado de criar o Mercosul- que poderíamos fazer um CREAD 

Mercosul. E, por outro lado, a Universidade Federal Fluminense (UFF) me procurou para 

fazer um congresso de EAD, sabendo que tinha feito a serie com Paulo Freire. E queriam 

publicar o material que eu tinha gravado com ele. Como não achei Toninho de Moraes, 

transcrevi todas as fitas e criei uma nova mídia para publicar o material. A publicação (2005)9 

e o congresso (2008) foram feitos na UFF no Rio. A presença e a homenagem a Paulo Freire 

foi de primeiro nível, o MEC permitiu fazer esse evento. Ele, Paulo Freire, ficou muito feliz e 

agradecido pelo trabalho feito. Depois disso, eu fui convidada para oferecer palestra, ir para 

Costa Rica, Chile, Mercosul, para outros países.  

 

Rádio MEC – Como a partir dessa experiência você entende a educação aberta? 

  

Marlene Blois – Depois de trabalhar em rádio e TV, de criar essa proposta, a vida seguiu. E 

quando aposentei fui contratada por uma universidade privada do Rio com um reitor muito 

jovem me convidou para criar com eles a universidade aberta UNIVIR – Hoje já não existe 

por uma opção da própria universidade-. Criamos um modelo de universidade, mas 

começamos com cursos abertos, não formal, com a proposta de educação aberta. O aluno 

entrava quando queria, o que dava muita mão de obra. O curso era caro porque tinha que 

pagar o tutor para ficar disponível e fazer as avaliações, Fui até o UOC (Universidade Aberta 

de Catalunha) para falar das dificuldades de um curso não engessava ao presencial, como era 

o modelo do sistema universidade aberta do Brasil, com a única possibilidade nova de 

interatividade que a tecnologia permite. Ainda, o MEC não estava autorizando fazer cursos de 

graduação, conseguiu-se que 20% da carga horário fosse a distancia. E fomos trabalhar nas 
 

9 www.acervo.paulofreire.org:8080/jspui/bitstream/7891/1618/.../FPF_OPF_08_016.pdf 
<23.03.2019> 
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universidades corporativas. Montamos a universidade aberta da Rede Globo, ajudamos a 

Petrobras a montar a sua universidade aberta. 

 

Rádio MEC – E que plataforma usavam?  

 

Marlene Blois – A plataforma das próprias universidades, eles tinham criado. Não existiam 

ainda no mercado. Então, havia que pensar o que se queria fazer para depois solicitar ao 

técnico. 

 

Rádio MEC – Prof. Marlene, como ir além dessa educação engessada para conseguir uma 

educação aberta? 

 

Marlene Blois – Precisamos de um tempo em que essa juventude que nasce com essa 

tecnologia a utilize para educação. O nosso impasse esta ai. Os procedimentos já existem e 

que são lúdicos, tem que ser aproveitados para educação  

  

Eu achei um nicho com o pessoal do esporte porque eles são abertos e criamos aos domingos 

o Programa de Esporte para todos, e eles faziam com regras adaptadas para todos- para 

cadeirantes, para velhos, para crianças, entre outros, na praia, onde fosse não importava. Todo 

mundo podia fazer esporte. Eles gravavam o material, e se editava para passar, vindo de baixo 

para cima. Eles decidiam o que fazer, nós preparávamos o programa e orientávamos. A 

educação superior, eu acho, deve ser via os grandes pontos de um assunto que a equipe achou 

que os alunos precisam, e com referências, cria os grupos e deixa os alunos pesquisarem e 

trocarem. O professor fica de fora dando orientação e estimulando os que podem ir mais 

adiante e os que só podem ir até ali, esta de bom tamanho. Ou seja, ha um mínimo, um piso, 
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que todos necessitam mas não tem teto. A produção é compartilhada e se cria um texto único. 

Na UNIVIR a ideia era que o aluno pudesse ir fazendo um conjunto de disciplinas, se ele 

acrescentar outro conjunto ganha uma segunda graduação. Ele pode ir ampliando. Segundo 

Paulo Freire, só se vai ao que interessa. A educação aberta hoje, deve ser feita com bons 

professores, e mais do que uma boa base tecnológica, cabeças que pensem uma educação 

aberta para não engessar, que torne pessoas livres, pensantes, criativas e críticas. Pode ter o 

presidente que tiver, se o professor trabalhar com essa base, deixa ir o aluno livre para onde 

ele pode ir e não nivela todo mundo pelo menor.  

 

Rádio MEC – Conhece alguma experiência de educação aberta no mundo que considere bem 

sucedida? 

 

Marlene Blois – A proposta da UOC em Barcelona, com aquele reitor XXX me deixou 

pensando em um encontro entre ele e Paulo Freire... iria ser uma coisa maravilhosa. Aquele 

homem pensava numa universidade mundial que não tivesse fronteira que permitisse fazer 

disciplinas, organizar o calendário/tempo com as atividades, em qualquer universidade do 

mundo. É esse modelo que a gente tem que perseguir para a educação do futuro. Não vai ter 

mais isso de ano letivo. Os cursos de graduação tem que deixar de ter marcos temporais, o 

marco não é o tempo é o interesse do aluno, ele tem que ter os grandes pilares do que aluno 

tem que aprender no curso para ele ser um profissional x ou Y e com o básico que ele tem que 

saber para ser um médico, um dentista. Agora, o limite para onde vai é cada um que vai dizer. 

E para ter uma proposta de educação aberta assim eu não posso ter um professor que não 

pense assim, que não acolha a proposta e pense grande para pensar algo novo. Mas se quer 

educação aberta de qualidade e inovadora, não é barata.  
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Rádio MEC – Prof. Marlene, agradeço a generosidade pelo tempo dedicado e por 

compartilhar a sua experiência conosco. 

 

Marlene Blois – O que você quiser, se precisar que vou falar com os estudantes, eu vou, 

estou à disposição. Obrigada.  
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Anexo K: Carta de Alaé Almeida Fernandes, residente na Rua Maracá, número 130, 

Bairro São Geraldo em Belo Horizonte, Minas Gerais, à diretoria do Projeto Minerva. 

 

Belo Horizonte, 9 de maio de 1971 

 

DD. Equipe do Projeto Minerva 

 

 Meus respeitosos cumprimentos e os mais sinceros agradecimentos pela oportunidade 

que esta brilhante equipe vem nos proporcionando com suas aulas claras e instrutivas. 

 Os senhores estão mesmo de parabéns. 

 Quantos de nós almejamos tanto um diploma de ginásio, científico ou de professora. 

E...apesar de muitos esforços, estes nossos sonhos nunca se realizam devido aos altos preços 

dos colégios e nossa condições financeiras minguadas. Então travamos uma luta com o 

destino que nos quer roubar nosso maior sonho. O que nos resta é continuar lendo, 

pesquisando e assistindo as aulas pelo rádio. 

 Permita Deus, que tenha esta equipe, inspiração de levar avante seus ensinamentos. 

 Orientem-me por que o curso recebeu o nome de Projeto Minerva. 

 Gostaria também de receber as apostilas e orientação sobre nomes de livros que 

deverei consultar, pois pretendo fazer o científico e ainda possuir um diploma de professora. 

 Por favor, orientem-me e eu ficarei eternamente grata aos senhores. 

 Mais uma vez, meus parabéns e muito obrigada. 

 

 



133 
 

Anexo L: Carta de Helenita Martins, residente na Rua Maia Lacerda, número 25, 

Bairro do Horto em Belo Horizonte, Minas Gerais, aos organizadores do Projeto 

Minerva. 

 

Belo Horizonte, 12 de maio de 1971 

 

Prezados Srs. organizadores do Projeto Minerva 

 Saudações. 

 

 Por motivo de muita admiração, tomo a liberdade de me comunicar com os senhores. 

 Sou uma jovem brasileira, de 21 anos de idade, como amo muito minha pátria, não 

poderia deixar de cumprimentá-los pelo excelente programa que vêm transmitindo através do 

nosso rádio, para amplo desenvolvimento do nosso Brasil. 

 Sou estudante, curso madureza científica por correspondência, luto por uma alta 

posição na vida, que me dê maior oportunidade de trabalhar mais para a grandeza de nosso 

povo e de nossa nação. 

 É maravilhoso saber que em minha pátria, existem homens capazes de pensar e agir a 

favor dos homens mais humildes, que são a maioria dos brasileiros. 

 Homens que não tiveram oportunidade de estudar, tiveram que trocar o lápis e o livro 

por uma enxada ou uma ferramenta. 

 Mulheres que passaram a adolescência lavando roupa, trabalhando como empregada 

para ajudar seus pais a criar os filhos. 

 Hoje esta gente tem família e sente dificuldades para acompanhar os filhos, 

principalmente em se tratando de estudos, pois não tem cultura suficiente. 

 Agora tudo será mais fácil, basta ter rádio em casa. 
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 Saibam os senhores que o desenvolvimento cultural brasileiro sobe cada dia através 

deste programa. 

 Cabe a mim e aos demais brasileiros incentivar os necessitados deste ramo e, com eles, 

acompanhar este programa tão bem organizado. 

 Cumprimento-lhes mais uma vez e desejo-lhes muito sucesso neste trabalho. 

 Estarei sempre disposto a ajuda-los da maneira que posso e sou capaz. 

 Subscrevo-me com os protestos da mais estima e consideração. 

 


