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RESUMO
GILIOLI, R. S. P. Educação e cultura no rádio brasileiro: concepções de radioescola em
Roquette-Pinto. 2008. 409p. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2008.
Esta pesquisa aborda a primeira experiência sistemática de utilização do rádio como
tecnologia educacional no Brasil: a Rádio Escola Municipal do Rio de Janeiro (PRD-5),
inaugurada em 1934. A iniciativa foi concebida por Edgard Roquette-Pinto em meados dos
anos 1920, quando o debate do uso de tecnologias educacionais ganhou força com as reformas
estaduais dos sistemas de ensino. Com formação médica, contando com sólida carreira
antropológica no Museu Nacional e envolvido no início oficial do rádio brasileiro, RoquettePinto elaborou um “diagnóstico” dos problemas nacionais fundamentando-se sobretudo no
debate antropológico sobre a mestiçagem das décadas de 1910 e 20. Com essa base, propôs
como “remédio” para resolver tais problemas a educação. Gravitando no entorno da
Associação Brasileira de Educação (ABE), postulou que o rádio poderia chegar a todos que
não tivessem acesso à escola. O intuito era “abrasileirar” o brasiliano, trazendo o sertanejo
“atrasado” para um suposto nível mais avançado de “civilização”. Seu fim último era um
projeto de modernização conservadora, que teria os intelectuais como vanguarda capaz de
moldar as “massas amorfas” e de conduzir a classe política para assegurar o desenvolvimento
nacional. Em sua experiência da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro (PRA-2), primeira
emissora oficialmente reconhecida no Brasil (1923), propunha-se a difundir a cultura erudita,
sob uma perspectiva impositiva e dirigista, no momento em que a “indústria cultural” estava
florescendo no país. O eruditismo, elemento distintivo da concepção de radiodifusão de
Roquette, buscava difundir entre os radiouvintes os conhecimentos produzidos pela
intelectualidade, com foco nas ciências naturais, letras e artes. Oposto a esse campo da
radiodifusão educativo-cultural, desenvolveu-se o comercial, fundamentado na lógica de
mercado, dependendo do patrocínio e da audiência para sobreviver. Este último tornou-se
hegemônico a partir do início da década de 1930, fazendo com que a radiodifusão educativocultural tentasse conquistar espaços institucionais, apoio governamental e público para o
perfil de cultura que pretendia difundir. Um dos espaços conseguidos foi a PRD-5, pensada
especificamente como uma emissora escolar. Elementos da experiência da PRA-2 foram
absorvidos na Rádio Escola Municipal, mas ela se destacou por focar o público infantil
(ensino primário), os professores e a educação de adultos. A PRD-5 ficou abrigada no
Instituto de Educação do Rio de Janeiro (IERJ) e, caso a Universidade do Distrito Federal
(UDF) não fosse desmontada pelo governo federal, se tornaria rádio universitária destinada à
extensão. Para estudar as concepções de radioescola em Roquette-Pinto, desde os projetos até
as realizações, realizou-se prospecção biográfica para compreender a estruturação de seu
pensamento e de sua conversão de antropólogo para educador. A experiência na Rádio
Sociedade, mais dedicada à cultura geral do que especificamente ao ensino, foi analisada na
medida em que forneceu padrões e questionamentos relevantes para elaborar o projeto
radioescolar. A partir desses elementos e de levantamento documental, foi possível identificar
concepções de uso dos meios de comunicação no ensino que se perpetuam até hoje nas
tecnologias educacionais.
Palavras-chave: Roquette-Pinto; rádio e educação; tecnologias educacionais; intelectuais;
história da educação; cultura e organização das comunicações.

ABSTRACT
GILIOLI, R. S. P. Education and culture on the Brazilian radio: Roquette-Pinto
radioschool conceptions. 2008. 409p. Thesis (Doctoral) – Faculdade de Educação,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.
This research studies the first systematic experience of radio as an educational technology in
Brazil: the Municipal Radio School of Rio de Janeiro (PRD-5), which started its activities in
1934. The enterprise was conceived by Edgard Roquette-Pinto about middle-1920’s, when
debate about the use of educational technologies have been strengenthened with reforms in
educational systems of many Brazilian States. Roquette-Pinto used his medical formation, his
solid career as an anthropologist of the National Museum (MN), and his involvement with the
official start of the Brazilian radio to make a “diagnosis” of national problems, mainly
inspired on the anthropological 1910’s-20’s Brazilian mixing of races debate. Based on that,
he proposed education as a “medicine” to solve the Brazilian problems. His link with the
Brazilian Association of Education (ABE) lead him to present radio as a mean to educate
those who didn’t have access to schools. His objective was to “Brazilianize” the brasilianos,
bringing the “underdeveloped” sertanejo (wilderness inhabitant) to a presumed most
advanced level of “civilization”. His Nation-building proposal implied in a conservative
modernization project, which would be lead by the intellectuals as an avant-garde capable of
shaping the “amorph masses” and of conducting the political class to assure the national
development. His experience on Radio Society of Rio de Janeiro (PRA-2), first officially
recognized Brazilian radio station (1923), privileged the diffusion of erudite culture – under
an imposing and dirigist way – at the moment in which “industrial culture” was flowering.
The eruditism, a distinctive face of Roquette’s radio diffusion idea, intended to spread the
intellectual knowledge among the radio listeners, focusing on natural sciences, languages and
arts. This educational and cultural field of radio diffusion was opposed to the commercial one,
based on free-market functioning, what meant dependency of sponsorship and audience. The
commercial field of radio diffusion became hegemonic since earlier 1930’s in Brazil, forcing
the educational and cultural one to promote efforts to conquer institutional spaces,
governmental support, and listeners to the cultural standard to be spread. One of these
institutional spaces was PRD-5, thought precisely as a radio school station. Some components
of PRA-2 experience was adopted on the Municipal Radio School, but the station had some
particularities as focus on children listeners (conducting radio classes to primary schools), on
teachers, and on adult education. PRD-5 was installed on Institute of Education of Rio de
Janeiro (IERJ) and its destiny was to become the radio of University of Federal District
(UDF), assuming extension role. The study of Roquette-Pinto radio school project, from
planning to practice, observes the biographical path which lead him to structure his thinking
and his conversion from anthropology to education. The Roquette’s experience in Radio
Society – in which general culture, and not the schooling, was predominant – was analyzed as
an extensive laboratory able to supply standards and questionings to shape the radio school
project. The approaching of these aspects and the developing of documental research made
possible to identify persisting ideas related to the use of mass media in schools since that time
until nowadays.
Keywords: Roquette-Pinto; radio and education; educational technologies; intellectuals;
history of education; culture and organization of communications.
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INTRODUÇÃO
Esta pesquisa surgiu de um desdobramento de minha dissertação de mestrado,
“Civilizando” pela música: a pedagogia do canto orfeônico na escola paulista da Primeira
República (1910-1930). Naquela ocasião, entrevistei D. Odila Franco, que foi aluna no curso
Normal do professor de música João Baptista Julião (um dos mentores do canto orfeônico
paulista) por volta de 1930. D. Odila foi, depois, professora de canto orfeônico. Em seu
depoimento, contou que o pai não queria que ela se tornasse professora (desejava criar apenas
uma futura “esposa”), carreira que foi seguida com significativas dificuldades iniciais. Além
de ter relatado sua experiência como aluna e como docente, revelou um sonho não realizado:
queria ter sido cantora de rádio. Chegou até mesmo a fazer um teste para isso sem que o pai
soubesse. Mas se a decisão pela docência já foi difícil, entrar para o rádio seria ainda mais,
pois o pai considerava tal trabalho desonroso, no qual supostamente somente haveria
“prostitutas”, e provavelmente criaria entraves para uma carreira artística.
Considerando a importância que o rádio tinha como meio de comunicação de massa
nas décadas de 1930, 1940 e 1950, esse depoimento aguçou meu interesse pelo assunto.
Amplamente conhecida por sua relevante faceta ligada à música popular, a radiodifusão
daqueles tempos me parecia ser a antítese absoluta das aulas de canto orfeônico, as quais
correspondiam à transmissão das bases de um saber musical erudito, no qual o folclore era
apropriado pedagogicamente com fins nacionalistas. A partir dessa observação, surgiu um
questionamento inicial: em que medida se dava esse aparente e suposto abismo entre cultura
radiofônica e educação musical escolar na década de 1930?
A impressão de que essa oposição efetivamente existia foi reforçada na medida em
que a maioria dos estudos sobre a radiodifusão brasileira do período privilegia, em suas
análises, a música popular, gênero predominante nesse meio de comunicação desde o início
dos anos 1930 até os 50. Enquanto o rádio das “multidões” se afirmou nas décadas de 30 e 40,
a mesma época assistiu ao auge das manifestações orfeônicas organizadas por Heitor VillaLobos, canalizadas em favor da propaganda do Estado Novo. Devido a essa simultaneidade,
considerei relevante analisar se e como o rádio tinha sido utilizado na difusão do canto
orfeônico, o que representaria contraponto ao rádio voltado apenas ao entretenimento. A idéia
inicial era, portanto, examinar a radiodifusão como espaço privilegiado para observar os
embates simbólicos entre o orfeonismo (cultura escolar) e as manifestações da cultura popular
urbana (rádios comerciais), que conquistava a ascendente indústria cultural brasileira.
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No entanto, diferentemente da consideração inicial, o embate entre escola e rádio não
se expressou dessa forma, bem como corais orfeônicos tiveram pouco espaço na
programação. A música popular urbana permaneceu como um dos expoentes nos programas
radiofônicos. Assim, a disputa não se delineava entre as culturas do rádio e da escola, mas
entre campos distintos da radiodifusão: um de cunho educativo-cultural, predominante na
década de 1920 e no começo dos anos 30 (com emissões de música erudita, palestras de
intelectuais e noticiário “sério”) e outro publicitário e empresarial (voltado ao
entretenimento), hegemônico a partir de então. Cabe ressaltar apenas que a divisão dos dois
campos não se referia exclusivamente à natureza, à organização e ao financiamento das
emissoras, mas sim às características da programação. Ou seja, o fato de uma rádio ser
privada (e não pública, ou mesmo de caráter mais amador) condicionava, mas não
determinava seu pertencimento ao campo da radiodifusão comercial. Na prática, uma estação
comercial tinha até alguns programas educativos, bem como as estações “educativo-culturais”
não abdicavam completamente da inserção de anúncios publicitários (mesmo que
aparecessem discretamente). Por outro lado, há casos como o da Rádio Gazeta nos anos 1940
e 50, que, mesmo privada, baseava suas transmissões na música erudita, pertencendo, assim,
ao campo da radiodifusão educativo-cultural. Era uma exceção, no entanto.
Deixando de lado o enfoque sobre a radiodifusão comercial, mais estudada e com
fartas fontes de pesquisa, privilegiei o campo da radiodifusão educativo-cultural e, nele, as
primeiras radioescolas, que inauguraram o uso de meios de comunicação de massa no ensino.
Essas experiências de radioeducação remeteriam, ao menos em parte, à discussão do
questionamento inicial (em que medida a instituição escolar e a radiodifusão opunham-se
naquela época?), uma vez que as radioescolas tentavam conciliar esses campos aparentemente
opostos. Também seria possível observar se o orfeonismo tivera espaço (e qual) na
radiodifusão educativo-cultural, sobretudo nas emissoras escolares.
Diante desse panorama, os objetos de pesquisa inicialmente seriam dois, com igual
relevância. O primeiro, a Rádio Escola Municipal do Distrito Federal (Rio de Janeiro), PRD5, planejada e dirigida por Edgard Roquette-Pinto, inaugurada em 1934 e relativamente bemsucedida em seus propósitos. Cronologicamente, o limite de interesse se resumiria até pouco
depois do fim do Estado Novo, quando a emissora adquiriu caráter comercial. Seus propósitos
educativos e escolares, idealizados por Roquette, foram retomados somente no início dos anos
50. O segundo, a tentativa mal-sucedida de Mário de Andrade, em sua administração do
Departamento Municipal de Cultura e de Recreação de São Paulo (1935-38), de organizar
uma Rádio-Escola. A Seção de Rádio-Escola chegou a ser criada, mas apenas sobreviveu a
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Discoteca Municipal, chefiada por Oneyda Alvarenga, originalmente concebida para fornecer
a programação para as transmissões da emissora (Raffaini, 2001). Houve também
transmissões realizadas pontualmente em outras emissoras, em convênios com a Seção.
No entanto, as reflexões proporcionadas pelo caso da emissora carioca foram amplas a
ponto de focar a pesquisa no caso do Rio de Janeiro. A radioescola de Roquette-Pinto
influenciou concepções que até hoje podem ser detectadas em projetos pedagógicos de
educação não-presencial, permanecendo também em debates atuais acerca da qualidade e do
conteúdo que a programação que os meios de comunicação oferecem a seus receptores. A
referência à tentativa de Mário de Andrade de constituir a Rádio-Escola não foi eliminada da
discussão, pois foi contraponto relevante à PRD-5 que permite compreender aspectos
essenciais da estruturação e dos primeiros desenvolvimentos dos projetos de radiodifusão
educativa no Brasil. Contudo, a Rádio-Escola paulistana tornou-se um interesse
complementar e secundário para a presente investigação, subsumido ao objeto central. A
partir de então, transformou-se em pesquisa que venho desenvolvendo paralelamente ao
doutorado, focando os desenvolvimentos iniciais da radiodifusão educativa em São Paulo.
Naquele, a disputa pela hegemonia do perfil da radiodifusão ainda não havia pendido
totalmente para o predomínio de um modelo publicitário. João Baptista Borges Pereira, em
obra de referência para o estudo do rádio brasileiro, considera, conjecturando sobre a
possibilidade de que as emissoras comerciais não tivessem se tornado dominantes no setor,
que “a radiodifusão educativa [dos anos 20, 30], em seus objetivos mais gerais, implicava
numa filosofia que a levaria, com alto grau de probabilidade, a se identificar com as
expressões culturais de camadas da população, se não economicamente, pelo menos
intelectualmente privilegiadas” (Borges Pereira, 1967, p. 55). O rádio brasileiro tenderia ao
controle estatal e “teria maior margem de probabilidade de enveredar para o cultivo de uma
arte oficial e dirigida, fazendo desta maneira emudecer a poética popular que (…) encontrou
no rádio publicitário o seu grande veículo de expressão” (ibidem, p. 56).
A radioescola de Roquette-Pinto, bem como em grande medida a tentativa congênere
de Mário de Andrade, representou uma intervenção da intelectualidade brasileira no alvorecer
da indústria cultural no país, em um contexto no qual ela acreditava poder intervir nos rumos
do rádio através do Estado e, com isso, contribuir para desenvolver e “civilizar” a nação,
promover a constituição de um mercado para os bens simbólicos produzidos pelos eruditos
(evitando a expansão da cultura popular urbana), bem como estimular o patriotismo. Um dos
objetivos desses intelectuais era dar ao “povo” – entendido como “massa” amorfa, entidade a
ser moldada pela educação – condições de “elevação” de seus padrões de cultura, tirando-o da
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“ignorância”. Nesse panorama, poderia se dizer que havia uma “pedagogia da erudição”
contida nas propostas daquelas rádios, particularmente em relação à música, que tinha
destaque na programação? Em caso positivo, em que medida esse projeto era viável ou não?
Elementos como esses delinearam campos opostos na radiodifusão (educativo-cultural
X comercial; “séria” X “popular”), estabelecidos por iniciativa dos “eruditos” da época.
Ainda que essa distinção deva ser matizada do ponto de vista conceitual, tal delimitação de
fronteiras, por vezes subjetivas, teve impactos objetivos e dramáticos no desenvolvimento
inicial do rádio brasileiro. Ela era definida pelos intelectuais que projetavam a radiodifusão
com finalidades educativas e culturais. Nesse contexto, algumas perguntas auxiliaram a
estruturar a pesquisa: quais eram os mercados e os produtores de bens simbólicos de cada um
desses campos? Quais eram as regras e a lógicas de funcionamento de cada um dos campos?
Quais grupos sociais, culturais e econômicos estavam representados neles? A noção de campo
utilizada segue a linha teórica do sociólogo francês Pierre Bourdieu. Estudar os projetos de
radioescolas – saliento que o foco da pesquisa são os projetos, secundariamente sendo
abordada a questão da recepção – permite testar a hipótese de Borges Pereira de que o
desenvolvimento desse campo implicaria na constituição de uma cultura oficial fortemente
dirigista na radiodifusão educativo-cultural.
Para tanto, abordo o envolvimento dos agentes que organizaram essas iniciativas, suas
trajetórias, como projetaram estruturar uma cultura oficial no Brasil – eruditizante e oposta à
cultura popular urbana – e como colocaram em prática seus ideais.
Conceitualmente, ao invés de me fundamentar na discussão polêmica e muitas vezes
improfícua da “cultura popular”, faço o caminho diverso. Parto das noções de cultura oficial,
que encontra (ou pretende encontrar) no Estado seu baluarte, e cultura erudita, aquela
produzida pela intelectualidade com um propósito, dentre outros, de distinção e dominação
simbólica. Isso porque os discursos que justificavam as radioescolas dos anos 1930 definiam
o que era “popular” – ou, mais precisamente, “popularesco” – em oposição ao erudito e ao
oficial. Ou seja, os intelectuais determinavam sua própria cultura como legítima e
hierarquizavam as demais a partir desse padrão.
Paralelamente, abordo a questão da identidade nacional para, a partir dela, tangenciar a
noção de “cultura popular” e as fronteiras de cada um desses rótulos. Conforme Renato Ortiz
indica, discutir cultura popular e cultura brasileira constitui-se tradição entre nós, pois as
tensões entre ambas permitem compreender a “formação da nacionalidade na periferia. Não é
por acaso que a questão da identidade se encontra intimamente ligada ao problema da cultura
popular e do Estado; (…) falar em cultura brasileira é discutir os destinos políticos de um
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país” (Ortiz, 1999, p. 13). Em suma, a “cultura popular” será debatida na medida necessária
para se contextualizar o projeto eruditizante, nacionalista, estatista e educativo do início do
rádio brasileiro.
Com isso, depreende-se que os intelectuais concebiam um projeto político para o país
(ainda que, eventualmente, não o admitissem de modo explícito) ao intervirem diretamente no
processo de constituição de uma cultura oficial fundamentada em parâmetros da cultura
erudita, definindo e hierarquizando as demais expressões de cultura como menos legítimas.
Para eles, as culturas erudita, oficial e brasileira deveriam coincidir e ser socialmente
hegemônicas na nação. É nesse sentido que as radioescolas são um objeto privilegiado de
estudo. Permitem analisar não apenas as reflexões dos intelectuais, mas seus projetos
concretos de construção da identidade nacional através da educação e da comunicação.
Apesar da cultura oficial não apresentar um discurso unívoco e nem ser um bloco sem
fissuras, pode ser compreendida, sobretudo, como um espaço hegemonizado por uma
tendência, ideologia ou grupo dentro do Estado. Assim, a análise das relações sociais dos
diversos setores e agentes sociais envolvidos, as dinâmicas culturais daquele momento
histórico e as mudanças de perspectiva da elite do país auxiliam a refletir sobre o processo de
construção dessa hegemonia e as disputas internas aí verificadas. Esses pontos podem ser
observados na radiodifusão educativo-cultural e escolar dos anos 1930.

O rádio como tecnologia educacional
Considerando que a PRD-5 de Roquette-Pinto representou a primeira experiência
sistemática de Educação a Distância (EaD) através desse meio de comunicação no Brasil, fazse necessário breves considerações sobre a modalidade, também conhecida por nomes como
“educação difusa”, “espontânea”, “educação não-formal” e outras. Conforme Jaime Trilla, a
radiodifusão educativa insere-se na última categoria, sendo um tipo de educação intencional,
com metodologia e objetivos definidos, mas não circunscrita à escolarização tradicional
(Trilla, 1985, p. 10). O autor prefere o termo “educação não-formal” à “educação informal”
por uma questão de convenção, já que a primeira costuma ser utilizada em situações que
contam com a iniciativa de agentes escolares, enquanto a segunda não (ibidem, p. 13-14). No
entanto, tais distinções são recentes e, historicamente, podem se misturar. No caso da Rádio
Escola Municipal (PRD-5), havia uma preocupação abertamente escolar, com utilização dos
currículos escolares como base das emissões e intenção de aperfeiçoamento do trabalho dos
docentes das escolas públicas, inclusive com participação destes na locução de programas.
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Jaime Trilla identifica, ainda, outros termos relacionados à EaD, apontando sua
diversidade interna e a dificuldade de conceituá-la: “educação ambiental”, “educação
assistemática”, “educação cósmica”, “educação difusa”, “educação de mundo”, “educação
espontânea”, “educação funcional”, “educação incidental”, “educação natural”, “educação
para a vida”, “educação reflexa”, “escola paralela”, “educação extra-escolar”. Mas o principal
elemento que diferencia a educação escolar das diversas “extra-escolares” consiste no fato de
que estas últimas em geral não proporcionam ao estudante a obtenção de um título oficial, ao
contrário da escola tradicional. A PRD-5 inseria-se nesse contexto e o mesmo ocorreria com a
Rádio-Escola de Mário de Andrade, caso se concretizasse. A PRD-5 era classificada como
ferramenta de “educação assistemática” (Paschoal Lemme) e de “educação informal”
(Venancio Filho), diferenciando-a conceitualmente da educação escolar presencial.
Além de não se enquadrar na educação escolar tradicional, os defensores da
radioeducação e, de modo mais geral, da “educação não-formal”, apresenta(va)m-na
usualmente como parte de um conjunto de programas voltada ao desenvolvimento
socioeconômico. Isso aparece constantemente nos discursos relativos às iniciativas de
Roquette-Pinto de educação pelo rádio que, no entanto, contava com um adicional pouco
comum: o desejo de promover a cultura erudita, a “elevação” do nível de cultura do “povo” e
a difusão de conhecimentos científicos.
Jaime Trilla ilustra isso ao dizer que, na “educação não-formal”, “não é freqüente
encontrar referências de atividades educativas relacionadas ao ócio ou com o cultivo voltado à
promoção da cultura como fim em si mesma, a despeito de que, em geral, as definições que se
dão à educação não-formal permitiriam incluí-las” (Trilla, 1985, p. 20)1. Portanto, a
radiodifusão educativa no Brasil dos anos 1930 e 40 utilizou os padrões que vieram a se
tornar mais comuns na “educação não-formal” posteriormente, mas não se restringiu a eles,
uma particularidade relevante dessa experiência, que condiciona debates até hoje na EaD.
Modernamente, define-se Educação a Distância como um processo de ensinoaprendizagem em que há separação espacial ou temporal de professores e alunos, que são
ligados por tecnologias (interativas ou não). Nesse sentido, a radioeducação é uma ferramenta
de EaD, embora a expressão “EaD” não fosse utilizada no período em questão. Ainda
conforme os parâmetros atuais, entende-se que o aluno da EaD tem mais responsabilidades do
que o professor no processo de aprendizagem. Outras características da EaD são a conjugação

1

No original: “(…) no es frecuente encontrar referencias a actividades educativas relacionadas con el ocio o con
el cultivo autotélico de la cultura, aun cuando las definiciones que se dan de educación no formal permitirían
generalmente incluirlas”.
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de recursos didáticos variados (como a utilização simultânea de materiais pedagógicos
impressos e audiovisuais), o apoio de uma organização e a existência de tutores, monitores ou
professores. Há, também, a idéia de atingir zonas de difícil acesso para o ensino regular
presencial. Todos esses elementos – exceto a interatividade tecnológica – já apareciam nos
primórdios da radioeducação brasileira, que, portanto, moldou as experiências posteriores. No
entanto, pouca atenção é dada a essa experiência inicial de radioeducação no Brasil.
A educação pelo rádio costuma ser classificada, assim como o cinema e a TV, como
segunda geração da EaD. A primeira consiste, essencialmente, em cursos a distância por
correio (com núcleos de atendimento presencial aos estudantes) surgidos em meados do
século XIX: “por volta de 1850, agricultores e pecuaristas europeus aprendiam, por
correspondência, como plantar ou qual a melhor forma de cuidar do rebanho. Esse é o começo
do ensino a distância” (Marques, 2004). Há relatos de um curso de contabilidade na Suécia
(1833), iniciativas na Inglaterra desde a década de 1840, o primeiro instituto de línguas por
correspondência (Alemanha, 1856) e outros referidos por Jaime Trilla: ensino de taquigrafia
por correio (organizado por Isaac Pitman nos EUA em 1840) e realizações voltadas “para o
ensino de idiomas, para a educação básica de adultos, para a formação profissional etc. Na
Espanha, a primeira experiência parece ser a que teve lugar em 1903 com as Escolas Livres de
Engenheiros, fundadas por Julio Cervera em Valência” (Trilla, 1985, p. 87)2.
Por sua vez, a terceira geração da EaD chega somente com os computadores.
Computadores pessoais para cada estudante nas salas de aula foram uma das “inovações” dos
reformadores educacionais estadunidenses desde os anos 1980, revivendo o antigo sonho de
eficiência, racionalização e redução de custos da escola através da tecnologia (Cuban, 1986, p.
3). No entanto, Larry Cuban pergunta retoricamente, no Capítulo 4 da mesma obra (p. 72103), em que medida as “novas tecnologias” atendem mais a demandas dos reformadores
escolares e a entusiasmos tecnológicos passageiros (como foi constante do século XX no que
se refere às demais formas de EaD) ou são uma efetiva resposta a problemas e necessidades
definidas pelos docentes. O autor, portanto, levanta aspectos da discussão relativa à EaD que,
por vezes, são negligenciados no presente e mudam a perspectiva das análises históricas.
Aliás, a consagrada divisão em “gerações” da EaD ilustra esse questionamento, pois o
elemento de classificação reside na novidade tecnológica – e sua aplicação educacional,
geralmente decidida a partir de cúpulas burocráticas. Evidencia-se ser um empobrecimento

2

No original: “para la enseñanza de idiomas, la educación básica de adultos, la formación profesional, etc. En
España, la primera experiencia parece ser que tuvo lugar en 1903 con las Escuelas Libres de Ingenieros fundadas
por Julio Cervera en Valencia”.
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analítico significativo resumir a compreensão do desenvolvimento histórico da EaD à mera
diferenciação das tecnologias utilizadas, ao invés de estudar as concepções e valores
subjacentes ao processo educativo (que parecem ter mudado pouco).
A despeito da inadequação de reduzir o debate à tecnologia, cabe responder a questão:
por que estudar o rádio educativo em uma época em que meios como a TV e a Internet
aparentemente já suplantaram o veículo? Primeiro porque esses avanços tecnológicos não
eliminaram o rádio. Ao contrário, suas possibilidades foram apenas ampliadas, sendo mais
fácil estruturar uma estação de rádio e aplicá-la em projetos educativos devido ao
barateamento da tecnologia, que inclusive tem interface com a internet. Segundo porque as
concepções lançadas por Roquette-Pinto permaneceram em projetos posteriores, embora sua
iniciativa não tenha conseguido ser implementada na dimensão que desejava. Os obstáculos
para Roquette não ter colocado em prática seu projeto radioescolar em escala massiva e
nacional, que ficou conscrito à PRD-5, praticamente não foram estudados em pesquisas
acadêmicas. Ainda continua válida a observação de Maria Elvira B. Federico no sentido da
necessidade de “apontar os motivos pelos quais ele [Roquette] não conseguiu efetivar
concretamente esses ideais” (Federico, 1982, p. 46).
Os projetos educacionais de radiodifusão de então eram vistos como ferramentas
pedagógicas de transição para um país cuja estrutura social estava se modificando
rapidamente. Significaram uma tentativa de conciliar valores culturais ainda senhoriais com a
inserção em um mundo cada vez mais tecnológico e que vivia profundas transformações no
mundo da produção. Nesse contexto, Roquette-Pinto preocupava-se mais em garantir espaços
institucionais para executar seus ideais do que se vincular a ideologias políticas específicas:
“raras vezes Roquette-Pinto se pronunciou a respeito da política institucional brasileira. Ele
viveu a vida inteira afirmando e reafirmando que sua conduta pessoal e intelectual – quer
como antropólogo ou como educador – estava fundada em princípios apolíticos”. Alegava
querer “atender os interesses mais urgentes e profundos da população” (Ribas, 1990, p. 191).
Roquette-Pinto atuava no campo da cultura e da educação, entendendo-as como
espaços privilegiados para induzir a ação do Estado (a política era entendida como espaço de
execução de seus projetos) e conformar valores sociais que atingissem a segmentos mais
amplos da população. O rádio era, nesse sentido, visto como uma ferramenta de grande
potencial para realizar o objetivo de levar aquela cultura erudita e oficial à população, mesmo
que isso implicasse em meios impositivos. Seus propósitos convergiam com os da Escola
Nova, “identificada pelos seus próprios agentes como uma corrente em busca da ‘regeneração
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nacional’ a ser feita pela educação, [que] procurava se mostrar apta a direcionar instrumentos
técnicos de educação audiovisual de alcance escolar e extra-escolar” (Dângelo, 1994, p. 12).
A radioeducação de Roquette-Pinto pode ser identificada como espaço no qual
predominaram as continuidades – ao invés das rupturas – entre os ideais educativos da
Primeira República e do varguismo, bem como entre escolanovistas e católicos. Os conflitos
existiam e são bem conhecidos. Mas o antropólogo colocava-se em posição suficientemente
ao “centro” dessas disputas a ponto de contar com colaboradores nos dois pólos. Mesmo após
o dissenso provocado pelo Manifesto dos pioneiros da educação nova de 1932, as
discrepâncias de princípios foram significativamente menores na radiodifusão educativa do
que em outros campos da educação, resumindo-se mais a disputas de posições e cargos. Outra
discussão de destaque é a relação pioneira da radiodifusão escolar com a universidade,
compreensível pela valorização de emissões ligadas à cultura erudita. A PRD-5 assumiria a
função de rádio universitária caso a Universidade do Distrito Federal (UDF) tivesse êxito.
Suas concepções afinavam-se com a concepção de extensão difundida naquele contexto.
Em outra frente, Newton Dângelo analisa como os diversos modelos de radiodifusão
educativa dos anos 20 aos 40 expressavam formas de racionalização da mão-de-obra e
promoviam uma educação para as novas formas de produção industrial. Para o autor, as
iniciativas de educação pelo rádio da época são consideradas ferramentas para disciplinar o
trabalho segundo princípios tayloristas e fordistas, no rastro do surgimento das primeiras
centrais empresariais do país. O pesquisador lembra, por exemplo, que Lourenço Filho, líder
do programa “Universidade do Ar” na Rádio Nacional nos anos 40, já havia integrado nos
anos 20 comissão do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) destinada a
organizar métodos de seleção e educação profissional (Dângelo, 1994, p. 25). Embora
análises sob tal perspectiva não sejam incorretas, a radioeducação não se restringiu a isso,
englobando – especialmente em Roquette – também a atualização dos valores senhoriais
ainda existentes na sociedade na nova ordem econômica. Com isso, lanço a hipótese de que o
rádio não portava apenas a modernidade, mas a manutenção de valores culturais tradicionais,
sustentando resquícios de certos padrões de cultura ainda vigentes no Império e refletindo
continuidades e pontos comuns entre a Primeira República e varguismo, bem como entre
escolanovistas e católicos. Em suma, a radioeducação dos anos 1930 é um campo que auxilia
a compreender os valores mais amplos de uma época e como eles se relacionavam com a
educação em geral, com o projeto nacionalista, com o Estado e com a intelectualidade.
Uma interpretação diversa encara o pioneirismo de Roquette-Pinto na EaD pelo
prisma da difusão cultural: “se focarmos Roquette-Pinto como pioneiro e grande promotor da
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Educação a Distância (EaD) no Brasil (décadas de 20 e 30), vamos ter na difusão cultural seu
grande objetivo, tendo o rádio como veículo maior” (Blois, 2005, p. 3, grifos do original).
Também não é uma idéia incorreta, ao contrário, mas João Baptista Cintra Ribas alerta que,
“mais do que um divulgador e popularizador do saber científico (atribuição que se impôs na
qualidade de diretor do Museu Nacional), Roquette-Pinto tornou-se, sobretudo, um educador”
(Ribas, 1990, p. 7, grifo do original). Portanto, observa-se que a radioeducação de Roquette
(bem como a tentativa congênere de Mário de Andrade, ainda mais complexa do ponto de
vista conceitual) tinha múltiplas facetas, que perdem força analítica se isoladas. Para superar
isso, procurei verificar a posição social que Roquette ocupava como intelectual, as dinâmicas
de Estado envolvidas no processo de constituição das radioescolas, as transformações sociais
e econômicas da época e a ascensão da indústria cultural nos anos 30.
Cabe salientar que, se os debates em EaD se restringem, por vezes, a questões mais
estritamente relacionadas às realizações, avanços e dificuldades que as novas tecnologias
implicam no processo educativo, as experiências das radioescolas remetem a problemas muito
mais amplos. O rádio educativo – e isso é aplicável para outros meios utilizados na EaD –
pode ser compreendido tanto a partir da mensagem que difunde como de um ponto de vista
meramente tecnológico. Nesse sentido, a proposta é recuperar a discussão do primeiro
aspecto, sem ignorar o segundo. “Demonstrar as diferenças de formulação da mensagem
social é pesquisar as trilhas da radiodifusão, enquanto que a identificação da capacidade
inventiva de cada um em obter a emissão de sinal eletromagnético acústico é fato presente no
campo da radiofonia” (Maranhão Filho, 1998, p. 7). A análise do suporte técnico colocará os
limites e potencialidades de alcance da mensagem veiculada, enquanto a compreensão da
concepção desta depende da análise de outras variáveis, ligadas sobretudo aos agentes
responsáveis por estruturar o discurso emitido e às especificidades da linguagem do veículo.
Dentro dos e devido aos limites que as fontes de pesquisa oferecem, o projeto e a realização
da PRD-5 nas décadas de 1930 e 40 – e sua extensão até os anos 1950, referida pontualmente
– serão analisados principalmente no que se refere às etapas da transmissão, sendo que há
mais possibilidades de fazer considerações acerca da primeira etapa (um dos motivos pelo
qual a recepção dos radiouvintes torna-se um elemento secundário na pesquisa),
particularmente do processo de concepção e estruturação dos programas, que são “o produto
principal, primordial e único de uma emissora de radiodifusão” (Lopes, 1970, p. 53).
Moacir Barbosa de Sousa questiona, ainda, qual seria o termo mais adequado: “rádio
educativo” ou “rádio de ensino”? (Barbosa de Sousa, 2000, p. 227). Solange Leobons também
se pergunta em relação às seguintes opções: “radioensino”, “radioeducação”, “radiodifusão
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educativa”, “radioinstrução”, “rádio como tecnologia educacional” (Leobons, 1983, p. 38). A
última será utilizada apenas quando a radiodifusão for abordada no contexto de outras
ferramentas pedagógicas, com destaque para o cinema, algo fundamental na medida em que
as radioescolas não estavam descoladas de um debate, de projetos e de realizações mais
amplas que envolviam outros meios de comunicação modernos. Quanto aos demais termos,
resumem a oposição educação X instrução (e ensino), sendo a primeira mais abrangente do
que as outras. Se a PRD-5 era emissora “escolar”, não tinha como destinatários únicos agentes
ligados à escola, sendo “educativa” também. Pretendia atingir um público maior,
particularmente assumindo a função de educação de adultos, ou seja, de complemento
formativo àqueles que já não estavam mais em idade escolar. Acrescentamos a noção de
“radiodifusão educativo-cultural” às anteriores, pelo fato das radioescolas terem sido gestadas
nesse campo mais amplo, que nasceu com preocupações não adstritas ao aspecto educativo,
mas também radioculturais.
O Capítulo 1 consiste em uma discussão crítica de elementos biográficos de Edgard
Roquette-Pinto do início de sua vida até seu ingresso na ABL. O Capítulo 2 discute a
construção do pensamento roquetteano a partir do debate que fez no âmbito da antropologia e
com os intelectuais de seu tempo. Após o retorno da viagem a Serra do Norte e com a
consolidação de sua carreira acadêmica, assume a defesa do mestiço, “diagnostica” os
problemas nacionais e propõe a educação como “remédio”. O primeiro momento da aplicação
disso se deu com as atividades pedagógicas do Museu Nacional. O Capítulo 3 enfoca a
inserção da radiodifusão entre as tecnologias educacionais e a constituição do campo
educativo-cultural em contraposição ao comercial. Nesse contexto, a atuação de Roquette no
veículo é destacada. O Capítulo 4 analisa o trânsito de Roquette-Pinto de uma concepção de
“radiocultura” para a de “radioeducação”, estimulado sobretudo pela Reforma Fernando de
Azevedo no sistema de ensino do Distrito Federal (1928). Esta mudança de discursos e
práticas levou o antropólogo finalmente a concretizar, em 1934, o projeto da Rádio Escola
Municipal. O Capítulo 5 privilegia o processo de constituição da PRD-5 no Rio de Janeiro,
observando seu contexto no âmbito da radiodifusão escolar em outros países e da gestão de
Anísio Teixeira na Secretaria de Educação do DF (1931-35) – especialmente referindo-se ao
IERJ e à UDF –, bem como abordando temas como a questão da interatividade e da
bidirecionalidade. O Capítulo 6 analisa programas e práticas da emissora educativa criada por
Roquette, com atenção para sua metodologia e conteúdos e, por fim, as disputas políticoinstitucionais na qual a PRD-5 estava envolvida e alguns de seus desdobramentos históricos.
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CAPÍTULO 1 – PRIMEIROS PASSOS DE ROQUETTE-PINTO: DA VOCAÇÃO
PARA VIAJAR À ANTROPOLOGIA

Edgard Roquette-Pinto (1884-1954) passou por longo processo desde sua formação
em medicina até a utilização da tecnologia radiofônica para fins educacionais. Por isso, é
necessário estabelecer as várias etapas de sua formação como intelectual e observar suas
intervenções nos grandes debates nacionais da época para compreender esse caminho até a
radioeducação. Seu trabalho como antropólogo deu-lhe subsídios para sustentar o combate ao
pensamento hegemônico nacional, então favorável ao embranquecimento da população
através da substituição do “elemento nacional” (negros, indígenas e mestiços) por imigrantes
europeus. Para ir contra esses princípios, defendia a educação entendida como meio de
estabelecer a unidade da nação e de promover o desenvolvimento socioeconômico. Roquette
pretendia construir um Brasil moderno, ainda que enfrentasse a oposição daqueles que
consideravam o mestiço um elemento incapaz de acompanhar esse processo. O rádio
apareceu, nesse contexto, como uma ferramenta capaz de potencializar rapidamente o alcance
da educação e assim criar as bases para a promoção do desenvolvimento nacional.
Para analisar como surgiu o projeto radioescolar de Roquette, o presente capítulo
inicia-se com sua trajetória, remetendo ao ambiente familiar de que proveio e que constituiu,
ao capital social de que dispunha, às condições que lhe possibilitaram acumular capital
cultural e às suas opções de vida, elementos fundamentais para seu estabelecimento como
antropólogo de renome, a despeito das dificuldades do início da carreira. Em seguida, enfoco
os primeiros passos de sua vida profissional, viagens, a publicação de Rondônia (1917), o
início de sua participação no ambiente do debate sobre a identidade nacional através linhas
como o indigenismo e o higienismo. Por fim, abordo seus esforços pela consagração
simbólica que significava ingressar na Academia Brasileira de Letras (ABL).

1.1 Trajetória biográfica: os (des)caminhos aristocráticos de um lutador
Estabelecer a biografia de Roquette-Pinto e interpretá-la no contexto de sua época é
uma tarefa complexa, pois muitas das informações disponíveis são imprecisas e a
documentação nem sempre detalha alguns dos episódios por ele vividos, particularmente
quando ferem o cânone de herói nacional que cerca o antropólogo, educador e radialista, seja
no âmbito profissional como no familiar. No entanto, alguns trabalhos acadêmicos mais

29

recentes auxiliam as bibliografias tradicionais e antigas, esclarecendo dúvidas acerca de datas,
trazendo documentos novos à tona e fornecendo bases para que a discussão não mais se
restrinja à reconstituição factual, também se dedicando à análise dos dramas pessoais, opções,
oportunidades, trajetória intelectual e inserção social, sem o que não é possível compreender
suas concepções de educação e atuação na radiodifusão.
Apesar de aparentarem ser um sério obstáculo, as dificuldades e imprecisões dos
dados disponíveis sobre Roquette-Pinto não são um problema. Ao se referir ao tipo ideal de
intelectual daquela época, Sergio Miceli ressalta que se “os procedimentos de eufemização a
que sujeitam sua história de vida dificultam o rastreamento das mediações práticas que se
colocam na raiz de sua habilitação para o trabalho intelectual, por outro lado tendem a
privilegiar certos eventos que prenunciam a gênese social de uma ‘sensibilidade’ de escritor”
(Miceli, 2001a, p. 85). Com efeito, as ausências podem se tornar favoráveis na medida em que
permitem detectar quais injunções sócio-históricas, familiares e pessoais condicionaram a
trajetória de Roquette-Pinto e como exerceu a autonomia possível diante dos limites de sua
posição de classe (termo entendido no sentido que Pierre Bourdieu confere a ele, de que as
diferenciações entre as classes e fração de classe social não são meramente econômicas, mas
sobretudo condicionadas pelo investimento escolar que cada família pode, decide e consegue
fazer nessa ação de reprodução de sua posição social).
Um dos estudos que aborda as diversas dimensões biográficas de Roquette é a tese de
doutorado de Ana Maria S. Barbosa (1996). Nele, a pesquisadora indica as origens
tradicionais da família do antropólogo. Para um acompanhamento ilustrado dos dados
destacados, uma árvore genealógica resumida encontra-se no Apêndice. Integrantes da
aristocracia rural desde meados do século XVIII, a raiz da família pode ser identificada no
período da mineração. Seus membros sofreram perseguições devido ao envolvimento com a
Revolução Liberal de 1842 e mudaram-se de Minas Gerais para a Corte, seguindo depois para
Petrópolis. Eduardo, um dos filhos de Josefa Maria Roquette Batista Franco (líder da família e
participante ativa na rebelião de 1842), herdou a sede da fazenda de Petrópolis e a transmitiu
para seu descendente, João Roquette Carneiro de Mendonça, avô de Edgard Roquette-Pinto.
João Roquette casou-se com uma prima, sendo que a filha de ambos, Ana Josefina Carneiro
de Mendonça, uniu-se ao advogado pernambucano Manoel Menélio Pinto Vieira de Mello,
pai de Edgard Roquette-Pinto e de seu irmão Mauro.
Ana Maria Barbosa entrevistou o professor Antonio Candido, primo distante de
Roquette-Pinto. Os depoimentos auxiliaram a esclarecer o surgimento de seu sobrenome. Ana
Josefina definiu o sobrenome que seu filho Edgard carregaria. Se fosse seguida a lógica
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tradicional, o nome completo dos filhos portaria apenas o sobrenome paterno (“Pinto Vieira
de Mello”). No entanto, no registro em cartório original foi incluído o “Roquette Carneiro de
Mendonça”, com o seguinte resultado: “Edgar Roquette Carneiro de Mendonça Pinto Vieira
de Mello” (Silva, António, 2005). Deste longo nome, o segmento mais usado na prática era o
“Roquette Carneiro de Mendonça” (a ausência do pai desde cedo deve ter levado a mãe a
evitar o “Pinto Vieira de Mello”). No entanto, de acordo com Antonio Candido, a preferência
teria sido por um sobrenome que não fosse “tão comum” como “Carneiro de Mendonça”. Ou
seja, a mãe preocupou-se com o possível efeito negativo que essa marca poderia proporcionar
ao destino social dos filhos, uma vez que aquela família aristocrática vivia sinais de
decadência na década de 1880, quando Edgard nasceu. Ana Josefina adotou o Roquette (que
desapareceria no nome do filho se não fosse a decisão voluntária de incluí-lo por ocasião de
seu registro) e o agregou com um hífen ao sobrenome do marido (Menélio Pinto), compondo
assim o “Edgard Roquette-Pinto”. O uso do hífen é creditado a um francesismo e a
oficialização em cartório foi realizada em 1905.
Enquanto a linhagem de ascendentes da mãe de Roquette-Pinto trazia tradições da
velha aristocracia rural escravocrata, Manoel Menélio Pinto (seu pai) era mais diretamente
vinculado ao poder político:
Menélio nasceu no Recife em 1854. Em 1875 colou grau na Faculdade de Direito do
Recife, escola que Roquette muito prezava, pois lá haviam se formado também seu tio
Domingos Pinto, seu primo-irmão Alfredo e muitos excelentes amigos seus, dentre os quais
Rodrigo Octavio, Epitácio Pessoa, Clóvis Bevilacqua e outros tantos que viriam a formar o
cenário intelectual brasileiro (…). Menélio foi para Minas, onde se tornou juiz e, depois,
deputado. Mais tarde foi para o Rio, onde teve uma das bancas de advogado mais rendosas
daquele tempo.
(…) Inconformado com a derrocada após a revolta de 93, exilou-se no Amazonas, onde
ficou ao lado de Eduardo Ribeiro, o Pensador. Voltou à magistratura como desembargador.
Roquette continua, dizendo que na questão do Acre o pai estivera com Plácido de Castro
[militar que lutou contra os bolivianos e anexou o Estado para o Brasil] e que viu seu nome
entre os que tomaram parte no episódio do Remate de Males.
(…) Não se sabe se perdeu tudo ou se simplesmente abandonou o que tinha quando saiu do
Brasil. Foi para Barbados e, depois, para a Europa (Barbosa, 1996, p. 20-21).

Note-se a rede de relações sociais que Menélio Pinto dispunha e que Roquette herdou.
Esse capital social foi elemento fundamental para que vários espaços institucionais fossem
conquistados e diversas de suas iniciativas fossem levadas adiante. Contudo, não foi fácil para
Roquette converter de modo imediato tal capital social em manutenção de sua posição de
classe. Muito pelo contrário: as possibilidades de um destino social seguro se esvaíram com as
dificuldades enfrentadas pelo pai. Para uma trajetória em ascensão, a carreira política de
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Menélio Pinto sofreu terrível revés com a revolta de 1893 (não há maiores detalhes sobre esse
ponto crítico de sua vida), condenando-o ao ostracismo.
Após ter seguido para o Amazonas em 1893, quando Edgard tinha 9 anos, Menélio
não teve mais contato com a família. Mais tarde, viajou em caráter definitivo para a Europa,
tendo vivido em provável luxo e falecendo em 1911. Em função do abandono familiar, sua
mulher Ana Josefina separou-se e levou os filhos para morar com o avô, João Roquette
Carneiro de Mendonça. Este fato representou uma “morte” simbólica do pai. A RoquettePinto restou apenas a possibilidade condecorar moralmente seu pai pela participação –
aparentemente marginal – no episódio de defesa das fronteiras acreanas da pátria. Esse elogio
sugere tanto uma certa compensação psicológica pelo ocorrido quanto um esforço de
legitimação a posteriori do nacionalismo (central em seu pensamento e em suas iniciativas),
apresentado implicitamente como produto inevitável da tradição familiar. O orgulho da
intervenção de seus antepassados em feitos patrióticos era um elemento relevante no discurso
de Edgard Roquette-Pinto: além da participação de D. Josefa na revolta liberal de 1842,
aparece também a lembrança de que seu bisavô materno (cunhado do visconde de Abaeté)
havia assinado o Manifesto Republicano de 1870.
A trajetória de outros dois integrantes do ramo paterno da família de Roquette também
ajuda a compreender seu destino social e sua construção da memória familiar:
Alfredo Pinto – sobrinho de Menélio –, sob a influência deste, foi também para Minas,
onde encontrou verdadeira amizade no Presidente Afonso Pena. Foi Ministro da Justiça no
Governo Epitácio Pessoa (…). Já Domingos Pinto – irmão de Menélio – ficou em
Pernambuco, onde fez uma impecável carreira de juiz. Segundo Roquette, parece ter sido ele o
último chefe de polícia da Monarquia [na Província]. Era desembargador, mas com a chegada
da República, que vinha contra seus ideais monárquicos, aposentou-se em condições precárias
(Barbosa, 1996, p. 21).

Enquanto Domingos teve problemas que encontram paralelo com a decadência de
Menélio Pinto – fator dificultador da permanência confortável de Roquette-Pinto na posição
de classe dos parentes –, a carreira de Alfredo representava a trajetória inversa, culminando na
ocupação de um dos principais postos políticos do Estado brasileiro. Foi na condição de
Ministro da Justiça, em 1920, que Alfredo solicitou ao diretor da Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro (Aluisio de Castro) que indicasse Edgard para a inauguração da cadeira de
Fisiologia na Faculdade de Medicina da Universidade Nacional do Paraguai em 1920
(Barbosa, 1996, p. 329; Ribas, 1990, p. 163). Embora o antropólogo já tivesse adquirido
projeção com sua grande obra, Rondônia (1917), sua rede de relações sociais e familiares
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ainda era essencial para sustentar seu prestígio como intelectual e cientista nacional. Nessa
mesma época, seu irmão Mauro Roquette-Pinto era vereador em Juiz de Fora (1919-22).
A memória de Edgard Roquette-Pinto sobre a família oscilava entre o destaque
simultâneo da tradição – como que “desculpando” a existência de diversos ascendentes
monarquistas – e da “postura avançada” dos membros que haviam defendido o
republicanismo. É o típico caso de Domingos e Alfredo, respectivamente. A família era,
portanto, um clã que tinha o “pé nas duas canoas”, além de contar com integrantes nos
segmentos sociais privilegiados rurais e urbanos. Tal contexto proporcionou considerável
potencial de reconversão social para as gerações novas, que tinham condições de tentar
destinos sociais diferentes dos pais e avós sem sair dos limites restritos de uma elite que se
reconfigurava e se modernizava em função das mudanças ocorridas principalmente com o fim
da escravidão e o início da República.
Enquanto o lado paterno auxiliou Roquette-Pinto mais intensamente em termos de
capital social, o materno foi mais presente em sua criação e formação. Foi a família de sua
mãe que lhe proporcionou o contato com a cultura francesa, predominante na época. Roberto
Assumpção de Araújo, um dos colaboradores de Roquette no início do Instituto Nacional do
Cinema Educativo (Ince) e mais tarde embaixador do Brasil na Índia, me relatou em conversa,
no dia 25 de julho de 2005, que costumava ouvir uma frase parecida com esta do mestre: “a
primeira língua [estrangeira] que aprendi foi o francês, meu primeiro livro de medicina era
escrito em francês e o primeiro pecado que cometi foi em francês”. Ana Maria S. Barbosa
lembra que “aos quatro anos de idade Roquette-Pinto era alfabetizado e aos nove (!) já lia em
francês Atalá (…), do escritor Chateaubriand, cujo nome inspirara em 1892 o sobrenome de
nosso Francisco de Assis, o velho e conhecido ‘Chatô’” (Barbosa, 1996, p. 19-20).
As leituras que marcaram Roquette-Pinto desde cedo foram Kepler, Comte, Dante,
Shakespeare, Goethe e Racine. Portanto, além das referências de sua formação serem
francesas, também eram perpassadas por germanismos (dentre os quais a paixão por Goethe
foi provavelmente a mais relevante). Paschoal Lemme contextualiza a presença alemã nas
décadas de 1910 e 20 no Brasil e, após falar da admiração pela cultura e pela língua daquele
país – mas não pelo militarismo –, explica:
(…) quando tivemos que escolher entre a língua inglesa e a alemã para prestar o exame
preparatório da segunda língua estrangeira (a primeira era o francês, obrigatória para nós na
época), optamos pelo alemão, apesar de ser o inglês, ainda sem a ênfase atual [o texto é de
1983], a preferida pela maioria dos estudantes (Lemme, 2004, v. 1, 170).
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Roquette aprendeu as primeiras letras com a filha do poeta mineiro João Salomé
Queiroga, de família tradicional daquele Estado (Barbosa, 1996, p. 17). Mas a possibilidade
de estudar desde muito cedo foi garantida pelo avô, João Roquette Carneiro de Mendonça,
que contratou Levindo de Castro La Fayette (Barbosa, 1957, p. 5-6) para ser preceptor dos
irmãos Edgard e Mauro durante 3 anos (Gouvêa Filho, 1955, p. 14). Edgard recebeu, portanto,
uma educação típica dos padrões de uma elite aristocrática escravocrata refinada, o que era
privilégio mesmo para muitas famílias de fazendeiros, cujos filhos nem sempre tinham acesso
ou se interessavam em estudar e adquirir capital cultural, uma vez que seu destino social era
freqüentemente comandar aquelas unidades de produção rurais, reproduzindo a ordem
daquele microuniverso social tal como se fazia há gerações.
Em fins do século XIX, a decadência da fazenda do João Roquette (avô de Edgard)
precipitou-se de maneira brusca e os negócios foram liquidados. Diante da impossibilidade de
reestruturar a vida rural, o fazendeiro tentou vida nova na capital do país. Os primeiros
tempos no Rio de Janeiro foram difíceis. João Roquette demorou a conseguir entrar em
contato com o senador paulista Alfredo Ellis, seu amigo, para pedir-lhe favores. Quando foi
finalmente atendido, recebeu um presente salvador: a concessão de um cartório, verdadeiro
filão no início do regime republicano. Com a transformação do avô de fazendeiro em “doutor”
(era chamado de “Dr. Roquette”), resolveram-se os problemas financeiros da família.
Se, por um lado, João Roquette manteve o pertencimento à elite utilizando seu capital
social para transitar do âmbito rural para o urbano, não deixou de cuidar do destino social do
neto desde cedo. O investimento na educação proporcionada pelo preceptor Levindo Castro
de Lafayette pode ser entendido como uma necessidade de estabelecer estratégias de
reconversão do status da família, diante da decadência que já era sentida nos primeiros anos
de vida de Roquette-Pinto. A iniciativa teve sucesso: embora Edgard não tenha seguido a
carreira militar – com a qual sonhava, como veremos adiante –, o jovem fez seu curso
superior em medicina e manteve-se, com isso, em patamar social capaz de sustentar a tradição
familiar. A busca de um título para os filhos da elite era um fenômeno típico da época:
Todo o processo de ampliação e diferenciação das burocracias pública e privada determinou
o aumento da procura de educação secundária e superior, pelas quais se processava o ensino
profissional necessário ao desempenho das funções que lhe eram próprias. Os latifundiários
queriam filhos bacharéis ou “doutores”, não só como meio de lhes dar a formação desejável
para o bom desempenho das atividades políticas e o aumento do prestígio familiar, como,
também, estratégia preventiva para atenuar possíveis situações de destituição social e
econômica (Cunha, 2000, p. 157).
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Deve-se destacar, ainda, que Roquette-Pinto teve outro preceptor, Silva Ramos, e
conviveu desde pequeno em meio a importantes intelectuais da época: “não bastassem sua
precocidade e suas origens, Edgard ainda contava com a convivência constante dos maiores
nomes da inteligência da época, que o mimaram intelectualmente na infância e, depois,
reconheceram sua genialidade” (Barbosa, 1996, p. 33). Deixando de lado a noção de
“genialidade” aceita por Ana Maria Barbosa, os principais nomes dos intelectuais que lhe
“mimaram” foram Cesário Alvim, Eduardo Ramos, Alfredo Ellis, Augusto Brant Paes Leme,
Francisco de Castro e os professores Candido Barata Ribeiro e Henrique Baptista (ibidem, p.
33, 54). Paes Leme teria revelado a Roquette a fascinação pela “ciência das raças humanas”
(ibidem, p. 105); Francisco de Castro foi médico do Exército, diretor do Instituto Sanitário
Federal e professor da Faculdade de Medicina, além de membro da ABL; Barata Ribeiro foi
prefeito e senador no Distrito Federal, além de ministro do Supremo Tribunal Federal;
Baptista, por sua vez, apresentou as leituras de Auguste Comte e sua filha foi a primeira
mulher de Roquette-Pinto. Em meio a tantas figuras proeminentes convivendo em seu lar e
com o decidido apoio do avô, Edgard teve excelentes condições de acumular capital cultural e
social para si.
Em depoimento a Francisco de Assis Barbosa (“E. Roquette-Pinto visto por Beatriz
Roquette-Pinto Bojunga”), a filha do antropólogo nos oferece algumas cenas que permitem
reconstituir parte do habitus familiar cultivado desde João Roquette, que teria permanecido
em Edgard. Primeiramente, ressalta a figura mítica e enganosa do “bom senhor”, decantada
por diversos autores que escreveram sobre as relações sociais escravistas, dentre os quais o
mais conhecido tornou-se, mais tarde, Gilberto Freyre. Eis a figura do “paizinho” lembrada
por Roquette e depois comentada por D. Beatriz:
“Meu avô tinha o porte de um velho fidalgo. Era muito alto, robusto, os olhos verdes
excepcionalmente dominadores. A sua voz não era nada áspera. Mas era redonda, cheia, muito
grave e forte. Quando os negros brigavam, nas excitações do álcool e do ciúme, ele
interrompia na ‘sala de bilhar’ o voltarete ou o xadrez e chegava até a varanda com o nobre
passo natural e firme. Mal o velho se levantava, irritado pela algazarra, havia um corre-corre
de molecotes, espalhando a notícia da intervenção do ‘Senhor’… E tudo serenava pelo
prestígio daquela presença magnânima. Nunca precisou castigar para ser obedecido. A
natureza tinha feito dele um ser de bondade. Dera-lhe o corpo olímpico e o caráter de um
herói. Para todos nós era o ‘Paizinho’” [depoimento de Roquette sobre o avô, originalmente
em sua obra Samambaia].
“Paizinho” – assim também Roquette-Pinto era chamado pelos filhos e netos. Há nesse
retrato do avô muito do neto ilustre, no seu porte apolíneo e dominador que os amigos da
mocidade costumavam recordar: tipo de galã cinematográfico, um belo homem, capaz de
despertar grandes paixões com o seu charme irresistível. A doença cruel que o surpreendeu,
beirando os quarenta anos, não conseguira quebrar-lhe o encanto (Barbosa, 1968, p. 167).
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Destaca-se a naturalização do mando do avô como elemento central da memória de
Roquette-Pinto. Ao invés de admitir o medo que o avô provocava em seus subalternos, o
antropólogo registrava o “prestígio daquela presença magnânima”. As “excitações do álcool e
do ciúme” e a “algazarra” só eram contidas pela suposta autoridade moral do avô, sendo tal
atitude interpretada como uma espécie de mecanismo de “civilização” daqueles agregados. É
a mesma lógica utilizada depois na idéia de educar os “sertanejos”, que correspondia a uma
tentativa de gerir costumes sociais e mudar práticas culturais segundo um parâmetro
supostamente mais “elevado” de civilização. Pela passagem anteriormente transcrita é
possível detectar como a percepção de Roquette acerca do “sensualismo” e da
“sentimentalidade” do negro (postura que defendeu enfaticamente em suas teorizações)
derivava, em grande medida, da interpretação cultivada pela família desde suas vivências
infantis.
Mesmo com seus colaboradores de trabalho, Roquette adotava postura similar de
paternalismo. É o que se pode depreender da conversa do antropólogo com Pedro Gouvêa
Filho por ocasião da morte de Francisco Venancio Filho (ocorrida em 1946):
Como me recordo da conversa que Roquette-Pinto teve comigo, quando chegara de S.
Paulo, sobre o nosso querido Venancio Filho: “— Gouvêa, sinto que perdi um filho” e, depois
de comprimir os lábios, como fazia nos grandes momentos emocionais, ainda ajuntou: “—
Você, Mauro, Roberto, Tude, Maciel, Edgard, Paschoal, vocês todos são meus filhos”
(Gouvêa Filho, 1955, p. 8).

Ainda que Gouvêa entendesse o fenômeno apenas pelo registro da afeição (que não
deve ser desprezado), fica claro que Roquette havia incorporado ao seu cotidiano e às relações
com os colegas de trabalho elementos significativos daquela hierarquia senhorial (o “bom
senhor”) vivida desde os tempos de infância na fazenda do avô.
Simultaneamente, o investimento familiar na educação de Edgard Roquette-Pinto lhe
proporcionou a possibilidade de colher um fruto relevante em sua vida cotidiana: o cultivo de
uma autodisciplina árdua, aplicada como exemplo de bom comportamento moral para si e
para os outros. O relato de sua filha exprime como essa autodisciplina era aplicada em prol da
ciência, considerada a grande motora do progresso histórico, segundo seu entendimento:
Citava, a propósito, Augusto Comte, cujo convívio inicial deve a Henrique Baptista, seu
professor na Escola de Medicina: “o trabalho manual é a salvação do pensador”. Acordava
muito cedo. O mais tardar, às quatro da madrugada. E punha-se logo a mexer nas suas
máquinas. Montava e desmontava o rádio da cabeceira, fazendo experiências em ondas curtas
e longas. Adaptou a lente de um binóculo a uma máquina de retrato e, assim, improvisando
uma teleobjetiva, fotografou o Corcovado e a Igreja da Glória. Dessas fotografias, tirava
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gravuras numa prensa, que era também invenção sua, fosse heliogravura, água-forte ou
fototipia (Barbosa, 1968, p. 168).

Essa trajetória de cultivo obsessivo do saber e da experimentação é, para além de uma
aquisição cultural, também um elemento que vai construir a justificativa de que era
invevitável ele se tornar um “sábio”. Tal narrativa assume implicitamente a noção de vocação
como axioma, tentando convencer o interlocutor de que a persistência na perseguição de
objetivos (alguns deles exotizados) supostamente só poderia florescer em alguém
“naturalmente” vocacionado. Judith Schlanger critica tal interpretação e, nesse sentido,
explica: “a tensão da vocação organiza o momento, o tempo de trabalho e o modo de vida. É
nessa altura que a aspiração intensa se faz obstinação, sob as formas umas vezes espantosas e
outras vezes ridículas que pode assumir a tenacidade superior” (Schlanger, 1997, p. 77).
Assim, o hábito de Roquette acordar cedo e o trabalho incansável articulam-se à
excentricidade de seus inventos, características próprias da noção de “gênio”. Há paralelos
dessa lógica discursiva com a descrição que Norbert Elias faz da “genialidade” de Mozart:
Conhecemos grupos ou mesmo indivíduos que desenvolvem formas extremas de regulação
de seus impulsos animais (…). Um pouco do tipo antigo de excessiva reação civilizadora
contra o instinto ainda é perceptível num padrão de pensamento cujos expoentes sempre estão
dispostos a dividir a humanidade em duas categorias abstratas, denotadas por rótulos como
“natureza” e “cultura”, ou “corpo” e “mente”, sem qualquer tentativa de investigar a conexão
entre os fenômenos a que tais conceitos se referem. O mesmo se aplica à tendência de traçar
uma clara linha divisória entre o artista e o ser humano, o gênio e a “pessoa comum”. Como
também à tendência de tratar a arte como algo que flutua no ar, exterior e independente das
vidas sociais das pessoas (Elias, 1995, p. 56).

Roquette incluía-se entre os “sábios”, aqueles homens imbuídos dos destinos da
Humanidade e de seu país (em contraposição às “pessoas comuns”). Nesse sentido,
constantemente autoafirmava sua atuação como a de um “idealista” (“vocacionado”,
portanto): esse era um de seus principais registros de vida. Fazia da ciência uma espécie de
arte capaz de “elevar” o indivíduo e a sociedade. Do seu ponto de vista, a obstinação não era
patológica justamente por essa motivação “superior”. Casos assim ilustram como, para tais
personalidades, “não é o problema intelectual específico que é preciso resolver, mas sim a
nobreza do objectivo geral enunciado enquanto série de lugares-comuns: descobrir a verdade,
penetrar nos mistérios da natureza, ajudar a humanidade contribuindo para a glória de seu
país” (Schlanger, 1997, p. 77).
A autodisciplina parece ter auxiliado Roquette a produzir muito, tendo uma vida
intelectual extremamente ativa, algo que foi cultivado lentamente por seu avô desde a tenra
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infância até que fosse capaz de externalizar suas disposições culturalmente adquiridas como
se fossem naturais. Esse investimento e os frutos colhidos guarda semelhanças lógicas com o
que realizou o pai de Mozart, que proporcionou a possibilidade de notável acúmulo de capital
cultural no filho: “a estrita disciplina imposta por seu pai deu frutos. Converteu-se em
autodisciplina, capacitando o jovem a trabalhar, depurando e transformando em música as
fantasias que nele fervilhavam, sem que perdessem a espontaneidade ou a inventividade”
(Elias, 1995, p. 13).
A noção de “naturalidade” no comportamento, na aquisição e na manipulação de
conhecimentos, para o caso de Roquette, fica bem caracterizada no discurso de Pedro Gouvêa
Filho, um de seus colaboradores durante os quinze últimos anos de vida e seu sucessor à
frente do Ince3:
Possuía o espírito do universal, complacente com as contingências humanas e que se
extasiava com as belezas das letras e das artes, porque se as suas mãos eram dotadas da
instabilidade criadora dos músculos em movimento, o espírito, voltado para estesía, compunha
partituras musicais como a romanza Canção de Romeu e cantava para os íntimos as árias das
óperas com sua bem empostada voz de barítono, ou recitava versos dos seus poetas queridos:
Shakespeare, Dante, Goethe e Vicente de Carvalho, o poeta do mar (Gouvêa Filho, 1955, p.
39-40).

A “naturalidade” diante do conhecimento e o aludido “espírito do universal” de
Roquette expressavam-se nesses momentos em que desfilava seu cabedal de cultura erudita
mantendo sua postura de simplicidade, elemento que pode ser compreendido pela chave da
distinção, conforme Pierre Bourdieu salienta:
(…) O princípio dos sistemas expressivos consiste na busca da diferença, ou melhor, da
distinção, no sentido de marca de diferença que separa do vulgo por ‘um toque de elegância,
nobreza e bom tom’, como aponta o Littré. Compreende-se, então, por que os grupos de status
tendem a distinguir-se uns dos outros por oposições mais ou menos sutis e, também, por que
os grupos de nível mais elevado são os que melhor realizam o sobrelanço do refinamento, quer
se trate de linguagem, de vestuário ou de todo habitus em geral (Bourdieu, 2001b, p. 22).

Se Roquette tinha a autodisciplina como uma disposição adquirida, ao mesmo tempo
não deixava de ser um bon vivant, como sua filha recordava. Era o comportamento de um
homem cultivado, que apreciava bons vinhos e comidas, não desprezando o domínio do
traquejo social. Ana Maria Barbosa assume essas representações sociais como se fossem
naturais: “Beleza, inteligência, cultura, humor, carisma, bondade, paixão, elegância, tudo isso

3

Roquette-Pinto aposentou-se em março de 1947, Paschoal Lemme declinou o convite para ocupar o cargo e
Gouvêa Filho finalmente aceitou a indicação para o Ince (Schvarzman, 2004, p. 231; Lemme, 2004, v. 2, p. 50).
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fazia parte de seu trivial” (Barbosa, 1996, p. 2). Da mesma forma, Roquette-Pinto evocava
com freqüência, para si e para os outros, a força da tradição de sua família:
O homem solitário vivia, entretanto, rodeado de lembranças amigas. Conservava
carinhosamente o velho álbum de fotografias que pertencera ao seu avô Roquette. Folheava-o
sempre. Passava horas perdidas imerso em recordações, naquele bailado de sombras. Que
prazer sentia ao identificar as pessoas; os parentes e amigos distantes. Todos surgiam de novo
diante dele e pareciam novamente desaparecer através das fotografias amarelas: os contornos
se esfumando no passado. Este, de bigode, gravata La Valliére, quem será? E a moça bonita,
de olhos grandes, negros provavelmente? (Barbosa, 1968, p. 169).

O antropólogo lutava constantemente para manter uma memória familiar capaz de
proporcionar legitimação (o bigode, a gravata) diante de seu círculo social. O ritual de manter
a lembrança dos ascendentes, mesmo distantes, correspondia a um esforço contínuo de
reforçar a incorporação simbólica da tradição dos antepassados em seu cotidiano. Em suma,
esses fragmentos permitem reconstituir parcialmente o habitus de um homem cultivado, o
domínio de diversos campos do conhecimento e das normas sociais imperantes, sempre
apresentados como “dom” natural ao invés de disposições incorporadas desde a infância.

1.2. Opções de vida: narrativas de um passado obscuro
Tal como a chamada religiosa e a paixão, a
vocação surge (Schlanger, 1997, p. 77).
As dificuldades em se estabelecer elementos relevantes para uma compreensão
sociológica da biografia de Roquette-Pinto não são poucas. João Baptista Cintra Ribas
assinala que a trajetória intelectual do antropólogo, educador e radialista “encontrou caminhos
tortuosos e parece que nem sempre muito claros. Justamente por isso, ele não pode ser visto
como um herói abnegado, que dedicou a sua própria existência ao bem-estar do povo” (Ribas,
1990, p. 30). Ana Maria Barbosa, mesmo assumindo-o freqüentemente como herói, também
assinala que a construção das memórias de Roquette a posteriori – por vezes, com
considerável intervalo de tempo – é um dos principais problemas ao se estudar sua biografia:
Acompanhar os passos de Roquette-Pinto é tarefa árdua, um rastreamento pelo dito e pelo
não-dito. Peregrinação em busca das motivações, do trabalho interno de um homem que só
nos deixou como rastro seus resultados. Não nos legou um diário, mas o prazer da descoberta
de seu íntimo desnudando-se, lentamente, através de seus relatos sempre bem posteriores ao
acontecimento. Lembranças… Como vimos acima, mesmo através delas, precisamos
caminhar com cuidado. Como “almas flutuantes”, atendendo ao conselho do próprio RoquettePinto, “é preciso saber resistir ao desejo de conjecturar” (Barbosa, 1996, p. 47).
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Para um homem que valorizava tanto o passado e que tinha como projeto de vida ter
seu nome escrito no panteão da história intelectual, cultural e educacional brasileira, a
inexistência de diários ou registros mais precisos de sua trajetória pode causar estranheza.
Mas essa ausência lhe era favorável na medida em que criava maiores obstáculos para
eventuais críticas. Definitivamente, Roquette construiu uma história oficial bastante idílica de
sua família e de sua própria vida, esforçando-se para que sua imagem pública de intelectual
dedicado ao povo, patriota e homem da cultura notável se mantivesse irreparável. Costumava
repetir sistematicamente as mesmas frases de impacto e os mesmos episódios diante de seus
interlocutores, em lembranças notabilizadas pelo tom evocatório. Suas opções de vida eram
narradas quase sempre como resultado de qualidades intrínsecas como “idealismo”,
“altruísmo” etc. É evidente que toda memória pressupõe seleção e, principalmente,
esquecimentos. No entanto, as memórias de Roquette são excessivamente construídas a partir
de ausências, mesmo em pontos que aparentemente não seriam considerados delicados.
Portanto, antes de se render a uma possível fascinação pelas tão comuns frases de impacto do
antropólogo, é fundamental observar o que vai além da narrativa oficial de sua biografia.
Edgard teria chegado a se inscrever na Marinha, elite das Forças Armadas, mostrando
que suas aspirações correspondiam ao destino profissional mais valorizado socialmente
naquele contexto social:
A carreira literária, socialmente definida como feminina, ocupa no espectro das carreiras
dirigentes (do proprietário ao homem político) uma posição dominada, a meio caminho entre a
carreira militar (a mais próxima do pólo masculino dominante, embora desfrutando de uma
posição inferior no campo do poder) e a carreira eclesiástica, que constitui o exemplo-limite
da mais feminina das carreiras masculinas, na medida em que se define negativamente, no
âmbito dos agentes, pela ausência de propriedades que caracterizam as profissões viris (poder
econômico, poder sexual etc.) (Miceli, 2001a, p. 24).

Roquette dizia que, na verdade, o sonho de seguir carreira na Marinha era mera
conseqüência de seu grande desejo de viajar e desbravar. Relatava que, “pelos 15 anos,
quando terminava o seu curso secundário, ‘o demônio das viagens começou a lhe tentar’. E o
meio de conseguir realizar o seu desejo era matricular-se na Escola Naval” (Gouvêa Filho,
1955, p. 14). Seu “idealismo” apareceria, segundo essa narrativa, desde os primeiros
momentos em que pensou em fazer opções de vida. Versos como “Ventos ao mar”, de
Vicente de Carvalho, podem ter influenciado nesse sentido. De qualquer forma, converteu o
desejo de viajar em predestinação. Conforme Judith E. Schlanger adverte, mesmo que
esquecêssemos os condicionantes sociais que limitam as possibilidades irrestritas de seguir
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qualquer “vocação”, há um denominador comum que responde às questões “Como se orienta
o indivíduo? Como identifica o desejo o seu nome?”, que é o princípio do arrebatamento e da
obstinação da paixão: “a paixão romântica indica com precisão a força geral que motiva e
move cada um. A paixão é algo de universal que não precisa nem especifica nada (…). Quero
porque quero, devo porque devo, sou assim por que sou assim: é esta a lógica tautológica e o
impulso puro da paixão” (Schlanger, 1997, p. 74). Os desdobramentos do que Roquette narra
de si mesmo partem desse impulso inicial (a paixão pelas viagens), apresentado como dado
quase intrínseco à sua “natureza”.
Quase não há justificativas nem explicações, nos relatos sobre a trajetória de RoquettePinto, para o abandono das tentativas de se seguir carreira na Marinha. O próprio apenas
afirmava que a substituição dessa opção pelo curso de medicina teria se baseado em sua
“vocação”. Inexplicavelmente, o desejo de viajar e desbravar teria se convertido em
“vocação” médica. Essa possibilidade de alterar os próprios destinos é analisada por Judith
Schlanger, para quem a vocação laica e moderna caracteriza-se por um quadro típico do
individualismo liberal, diferentemente da vocação de cunho religioso, que corresponde a uma
eleição espiritual advinda de uma transcendência. Há na vocação laica e moderna um grau de
voluntarismo mais acentuado, o desejo de realização pessoal e a escolha do trabalho “por
afinidade, por conveniência íntima, por desejo e por gosto. (…) Esta nova vocação ganha
forma quando um indivíduo pensa ter direito a que a sua vida corresponda aos seus gostos, os
desenvolva e os expanda” (Schlanger, 1997, p. 17). É exatamente a característica
“vocacional” de Roquette: voluntarista e orientada pela subjetividade.
Um dos poucos indícios sobre os fatores que lhe teriam despertado o gosto pela
carreira médica é mencionado em discurso do senador Nelson Carneiro: “foi Francisco de
Castro, o consagrado professor de Clínica Médica [da Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro], quem o desviou dos bordados do almirantado para abrir-lhe a possibilidade de
dedicar-se às ciências biológicas” (Brasil, Senado Federal, 1984, p. 23).
Com esse dado, pode ser feita uma consideração de caráter mais subjetivo e outra de
caráter mais objetivo. A primeira refere-se à própria construção da narrativa que Roquette
fazia de si mesmo: “acontece freqüentemente ser-se conduzido pelo efeito de uma leitura, de
um encontro, de um sucesso escolar e que se possa indicar de imediato o nome de uma
disciplina, por exemplo, a biologia ou a física” (Schlanger, 1997, p. 76). Esse encontro de
Roquette com Francisco de Castro forja, através da “influência” do professor, a “correção” de
rumo que, como uma mágica, teria lhe feito mudar de carreira. Mas onde teria ficado a
“vocação” para viajar? Isso nos conduz à segunda consideração sobre o episódio, que se
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refere aos condicionamentos objetivos de sua vida. Sua conversão para a medicina teria se
tornado mais fácil devido à influência de um médico próximo da família, que teria condições
inclusive de encaminhar sua carreira.
No entanto, a explicação para trocar a profissão mais valorizada na época por outra
(embora também bastante valorizada, mas comparativamente menos) não foi destacada como
handicap ou como insucesso social, mas como “desvio” de rota creditado à ação externa de
convencimento do professor. Em sentido similar, Sergio Miceli comenta:
Se os intelectuais insistem tanto em descrever as circunstâncias em que se sentiram atraídos
pelo trabalho simbólico, quase sempre evocando personagens (um parente, um professor de
primeiras letras, um padre, um letrado amigo da família) que pela primeira vez lhes teriam
profetizado um futuro como artistas ou escritores, dedicando páginas sem conta ao relato de
suas experiências de iniciação cultural (na escola, na igreja, nas brincadeiras etc.), como se
tais “façanhas” fossem indícios daquilo que viriam a ser, é porque não conseguem ocultar de
todo os rastros que possibilitam reconstruir as determinações sociais de sua existência (Miceli,
2001a, p. 83).

O próprio Roquette contava que, após concluir o curso de humanidades no Externato
Aquino, acompanhou o Dr. Castro à sua casa para tratar de uma doente da família a pedido do
avô, momento no qual teria se fascinado pela ciência (Barbosa, 1996, p. 41-42). O episódio
ocorreu em 1899 ou 1900. No entanto, nem na medicina mais tradicional Roquette
permaneceu, não seguindo exatamente a “vocação” de clinicar, que teria sido a área de
trabalho que aparentemente o atraiu. Apenas exerceu por pouco tempo a medicina legal, ramo
menos prestigiado da profissão e que, além disso, tinha que disputar o campo de atuação com
os juízes de direito. Ambas as profissões tinham o mesmo objetivo: definir o que eram os
criminosos, ainda que sob perspectivas diversas. Para os legistas, eram indivíduos “doentes”;
para os juízes, eram indivíduos desviantes da lei (Schwarcz, 1993, p. 211-212).
Depois, saiu em definitivo da prática da antropologia no âmbito da medicina para
dedicar-se à disciplina no Museu Nacional. A explicação épica de sua própria trajetória afluiu,
então, para a idéia de que as pesquisas feitas como antropólogo não eram nada mais do que a
realização daquele antigo desejo de viajar, presente desde cedo em sua personalidade. Essa é
uma dimensão relevante do discurso da “vocação”: o enredo que se constrói da própria
história segue certas previsibilidades, das quais se destaca seu afloramento após uma série de
aventuras (Schlanger, 1997, p. 72). No caso, o viajar compunha a aventura de sua narrativa.
Em síntese, a narrativa exegética consagrada de Roquette dizia que a suposta
“vocação” para a medicina o teria levado a abandonar a idéia de seguir carreira na Marinha;
depois, essa “vocação” foi colocada em prática, de maneira eufemizada, apenas na medicina
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legal e por pouco tempo. Porém, a justificativa da antropologia como meio de realizar o
antigo sonho de viajante sugere que aquele destino social mais áureo (a Marinha) nunca
deixou de ser desejado, tendo representado até mesmo uma provável frustração pessoal
(embora não haja manifestações explícitos nesse sentido). Com isso, fica patente que o
discurso sobre a “vocação” para a medicina era, em grande medida, um artificialismo.
A vida de Roquette não foi fácil em seu começo de carreira: dependia ainda de uma
inserção social nos círculos mais seletos da sociedade do Rio de Janeiro, que mesmo
republicano funcionava em um sistema ainda muito cortesão. Para isso, era preciso dominar o
habitus específico desse grupo. Um exemplo disso era o gosto que fora cultivado em Roquette
pela opera seria clássica, cujos libretos louvavam, conforme Norbert Elias destaca, “o
príncipe por sua gentileza e generosidade” (Elias, 1995, p. 27). Outro era a admiração que
nutria por D. Pedro II. Roquette era imerso em um tipo de cultura bastante específico e sua
trajetória de vida o encaminhou, em grande parte, para a reprodução e readaptação desses
valores mais característicos do ambiente das nobrezas aos novos tempos.
Simultaneamente, a situação social e econômica do país encontrava-se em mutação,
proporcionando a ascensão de novos setores nas elites, notadamente com a nascente indústria,
que ainda não tinha tanta expressão, mas começava a se constituir em grupo relevante nos
principais centros urbanos. Desse modo, havia uma demanda por novas formas de gestão do
conhecimento e do poder. O corpo burocrático, constituído pelos postos de Estado e ocupado
pelos diplomados em cursos superiores, já começava a apresentar sinais de inchaço.
Isso pode ser verificado na trajetória de Roquette, que abandonou o sonho do
almirantado pela medicina, deixou os ramos mais tradicionais da profissão pela medicina
legal e finalmente tornou-se antropólogo, uma carreira científica marginal e cujo campo
desfrutava de autonomia limitada. Se houvesse espaços sociais e profissionais fáceis de serem
ocupados nas melhores carreiras, Roquette provavelmente não teria passado por essas
sucessivas conversões. Na época,
A diferenciação da esfera política e do campo de produção ideológica tornara praticamente
inviável a passagem quase automática da situação de estudante à condição de membro por
inteiro da classe dirigente que, pelo simples fato de possuir um diploma, até então raro e
cobiçado, se fazia merecedor das mais altas funções públicas e dos cargos políticos de
responsabilidade, afazeres que se completavam com a gestão dos negócios familiares (Miceli,
2001a, p. 93).

Ainda assim, Roquette teve alguma sorte – e também habilidade suficiente de utilizar
o capital social e cultural que tinha à disposição – de não sofrer maior depreciação social em

43

sua trajetória profissional inicial. De qualquer forma, após tantos “percalços”, afirmava ter
conseguido explicitar sua suposta “vocação” de viajante, conquistador, realizada através da
antropologia. Uma vez construída a “vocação”, “seguimo-la, dedicamos-se-lhe, cumprimo-la,
somos-lhe fiéis, não a traímos e sacrificamos-lhe tudo… Por força imperiosa da vocação,
sabe-se o que fazer e o que fazer de si mesmo” (Schlanger, 1997, p. 72). No caso de Roquette,
isso significava descobrir a suposta alma verdadeira da nação através da antropologia e,
depois, “arregaçar as mangas” para converter seus ideais em concretude social, projeto
encaminhado através do engajamento na educação.
A carreira de antropólogo era incipiente e essencialmente instrumentalizada pelo
Estado como função destinada a alimentar a discussão de políticas públicas de contenção e
gestão da população brasileira. Mas era uma ciência pouco profissionalizada, tradicional e
autônoma no Rio de Janeiro do início do século XX. Sua característica era ser muito atada ao
modelo cortesão de “atividades do espírito” (assim como eram as artes), algo que sobreviveu
até a I Guerra Mundial inclusive em países periféricos da Europa.
É certo que Roquette-Pinto soube fazer daquela antropologia existente um meio de
reconversão para uma posição de prestígio social e de garantia de inserção naquele meio
quase nobiliárquico da capital brasileira. Mas isso ocorreu não pela profissão que seguiu e sim
pela instituição à qual era ligado. O Museu Nacional era um dos poucos lugares sociais que
emanavam uma tímida cultura oficial reconhecida (ainda que predominantemente cortesã,
conforme já mencionado) e uma ciência valorizada (desde o Império):
As fundações sucessivas da Imprensa Régia, da Biblioteca Real, da Escola Real de
Ciências, Artes e Ofícios, do Museu Nacional e de outras instituições com fins culturais,
quando da vinda da família real portuguesa para o Brasil, inauguram uma relação formal e
duradoura entre o Estado brasileiro e a cultura nacional. Criadas inicialmente para dotar a sede
temporária da Coroa de uma infra-estrutura cultural que lembrasse as capitais européias, essas
instituições acabaram se transformando no germe da formação cultural brasileira pósindependência. A consolidação dessas instituições, aliada ao mecenato cultural praticado por
D. João VI, D. Pedro I e especialmente D. Pedro II, foi responsável pela criação dos grandes
ícones da cultura nacional dos Oitocentos: o pavilhão nacional, as telas de Vítor Meireles e
Rodolfo Amoedo, a literatura romântica de Alencar e a historiografia do IHGB. Além disso,
foram essas instituições que estruturaram os parâmetros formais da cultura erudita e que
contribuíram para a divulgação de símbolos e imagens nacionais na sociedade em geral.
A proclamação da República, marcada pelo exílio da família imperial, produziu mudanças
nessa paisagem cultural. Personagens históricos e padrões estéticos associados à Monarquia
foram criticados e relegados e as instituições diretamente dependentes do mecenato imperial
passaram por uma situação difícil (…). A despeito dessas relações conturbadas que marcaram
o início do século XX, o Estado republicano e as instituições culturais e intelectuais em geral
continuaram mantendo muitos contatos, mesmo porque as oportunidades de patrocínio e
consumo de bens culturais eram limitadas e raramente podiam desvincular-se das demandas
da elite política e econômica e do próprio poder público (Williams, 2000, p. 253-254).
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Portanto, a inserção no Museu Nacional garantiu a Roquette posição institucional
singular e ofereceu uma oportunidade de especialização intelectual que poucos desfrutavam à
época. Esses elementos, combinados com o capital cultural cultivado pelo lado materno da
família, o convívio com intelectuais nesse círculo mais íntimo e o capital social ainda
utilizável de parentes do lado paterno – tal como a influência de seu primo Alfredo Pinto
Vieira de Mello – permitiram que Roquette se tornasse um intelectual de prestígio e
proporcionaram sua manutenção nos limites estreitos da classe a que seus ascendentes já
pertenciam tradicionalmente. No entanto, sua inserção na elite assumiu perfil distinto: não era
mais fundada exclusivamente na terra ou na renda, como era o caso de seus antepassados, mas
foi produto de uma reconversão. Roquette integrou a elite na condição de emanador de um
discurso oficial do Estado produzido no Museu Nacional, que ainda operava longa transição
de um modelo de cultura e política cortesãos para um projeto de nação republicana.

1.2.1. Vida pessoal, mercado matrimonial
Se, por um lado, a vida profissional como antropólogo lhe permitiu uma estabilidade
socioeconômica relativa (algo raro para outros intelectuais da época) e a possibilidade de
adquirir prestígio por estar em uma instituição como o Museu Nacional, sua vida pessoal e
matrimonial foi mais turbulenta. O papel decisivo das mulheres em sua família diferia do
padrão predominante nos círculos sociais privilegiados de então. Ana Josefina criou os filhos
Edgard e Mauro sem o marido, o que provavelmente não era bem visto. O perfil de seu núcleo
familiar (avô, mãe e filhos) não era tradicional, embora a família fosse. Talvez por ser vista
como independente, a mãe de Roquette “era invejada pelas mulheres, dentre as quais D.
Georgina, mãe de Jorge Dodsworth Martins” (Barbosa, 1996, p. 21). As disputas da mãe de
Dodsworth com a mãe de Roquette seguiram-se nos filhos: Jorge fez a carreira que Roquette
desejava inicialmente e passou a viver com a primeira mulher do antropólogo após a
separação; no entanto, nunca desfrutou do prestígio intelectual que Roquette alcançou.
Roquette-Pinto casou-se com Riza Baptista (filha de seu professor Henrique Baptista)
na primeira década do século XX, não antes de 1908 (ibidem, p. 54, 160). Riza tinha 10 anos
a menos que Edgard. Foi um casamento com a filha de um destacado médico, indicando como
aquele mercado matrimonial era fortemente condicionado pelas relações de famílias próximas
que tentavam, de algum modo, preservar sua posição na hierarquia social nas gerações mais
novas. Mas, conforme Pierre Bourdieu adverte, os destinos sociais não são determinados, mas
condicionados. Há efetivamente exceções (ainda que estas mais confirmem as regras do que

45

se imponham como efetivo contraponto). Com Roquette ocorreu um desses “acidentes” de
percurso: embora tivesse um casamento vantajoso do ponto de vista da manutenção de uma
posição simbólica na sociedade, aproximou-se de uma de suas alunas na Escola Normal,
separou-se de Riza em 1917 e pouco depois passou a viver com Noemia:
Seu romance com a bela Noemia [Álvares Salles] não passa desapercebido pela também
bela Riza, que pede a separação. Um dia, já muitos anos passados, confessa à filha (Beatriz)
que, se voltasse no tempo, não o deixaria ter sido professor da Escola Normal.
D. Madalena Lacerda, amiga de Riza e professora de seu filho Paulo, um dia a avisa que
Roquette estava envolvido com uma aluna. Ela própria, Madalena, havia chamado a moça à
razão, argumentando que Roquette era bem casado, já com dois filhos pequenos, tentando
dissuadi-la da conquista. O entusiasmo da moça, porém, era maior e alimentava-se dos versos
que ele lhe escrevia.
Assim que se separou, Roquette foi morar com a mãe – a “Roquettinha” – no apartamento
da Avenida Atlântida (…). Só morou sozinho depois que a mãe, já em idade avançada, foi
morar com o filho mais velho – seu irmão Mauro – no sítio de Petrópolis.
Noemia era um ano mais nova que Riza. Geniosa, temperamental, independente, feminista,
inteligente, bonita, culta e… socialista (Barbosa, 1996, p. 314).

Conheceram-se quando a normalista tinha 18 anos (teria sido este um “pecado em
francês”?), viveram alguns anos juntos e tiveram Carmen Lúcia Salles, que nasceu em 1927
(ibidem, p. 439). Tais acontecimentos, escandalosos para a época, contribuíram
negativamente para o cultivo da imagem pública de Roquette na sociedade carioca. Embora
Noemia não fosse considerada “desclassificada” ou algo similar, aquela união era bastante
marginalizada. No entanto, o problema da relação foi a diferença radical de personalidades e
valores, que se tornou um entrave para a vida compartilhada de ambos. O antropólogo era
formal, afeito aos reconhecimentos sociais de cunho aristocrático e profundamente ligado às
instâncias institucionais oficiais da capital. A independente Noemia parecia ser a antípoda
dessas características. Bastaram aflorar disputas entre ela e Heloisa Alberto Torres para
desestabilizar o relacionamento definitivamente:
Queria se casar com Noemia, como se fazia naquela época: ia-se ao Uruguai ou a Europa e
voltava-se casado. Isso ele próprio contou a Milú [Carmen Lúcia]: sempre insistira para que
viajassem para esse fim, mas ela sempre se recusou, pois não desejava o compromisso formal
do casamento. Mesmo o relacionamento informal durou pouco tempo, pois quando Carmen
Lúcia tinha uns 4 ou 5 anos, já estavam separados.
Tempos depois da separação, Noemia foi viver com um primo, com quem teve um filho.
Não se casa sequer com esse primo, de quem vem a se separar posteriormente. Morreu só.
Mulher de vanguarda, ativista política, o problema entre Noemia e Roquette era, segundo a
análise de Milú, mais político que social. Por exemplo, quando ele entrou para a Academia, foi
contra as idéias de Noemia, que discordava totalmente dessas láureas. Milú pensa que, sob
esse aspecto, seu pai era dicotômico: “por um lado, era aquela pessoa muito simples, muito
espontânea, muito até anti-sistema; por outro, era formal, queria essas honrarias, queria ser
considerado aquela pessoa bem casada, que tem um comportamento enquadrado na época”.
Acha que também o fato da mãe ter sido comunista deve ter pesado bastante. (…)
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O rompimento entre os dois parece ter sido por causa de Heloisa Alberto Torres que,
segundo as lembranças de Milú, exercia muita influência sobre seu pai. “Até nas votações da
Academia, era ela que decidia em quem ele deveria votar”. Aconteceu o seguinte: Noemia foi
trabalhar com Roquette no Museu. Não era funcionária; estagiava, trabalhando com
mineralogia. Recordemos que ele chegou a publicar um trabalho sobre o assunto. A partir de
um determinado momento, porém, ele estaria dando muita atenção à filha do grande Alberto
Torres. Foi uma grande decepção para Noemia, que nunca o perdoou (Barbosa, 1996, p. 441443).

No mesmo ano em que nasceu Carmen Lúcia, Riza Baptista passou a viver com Jorge
Dodsworth Martins, ex-colega de Roquette-Pinto no Colégio Aquino e depois almirante da
Marinha, carreira sonhada pelo antropólogo (ibidem, p. 451-452).

1.3. Um projeto de vida: tornar-se um “Goethe brasileiro”?
Com os aspectos até aqui esboçados, temos uma figura de um Roquette que abdicou
de carreiras mais prestigiadas até tornar-se antropólogo, mas que soube contornar as
dificuldades (desde aquelas do início da atuação profissional até as decorrentes da censura
social à separação de sua primeira esposa) para se firmar e manter sua imagem como cientista
reconhecido. Para completar a operação de reconversão do seu destino social e, assim, manter
a posição de classe de sua família, entrincheirou-se no prestígio do Museu Nacional. Nesse
espaço institucional, aprendeu que poderia se tornar um intelectual de porte se tentasse
contribuir para um dos principais debates da época: a construção da identidade nacional. As
leituras que tinha de Goethe como encarnação do “espírito alemão” lhe alimentaram o sonho
de que pudesse se tornar uma espécie de “Goethe brasileiro”, um criador do “espírito” da
nação.
O problema é que o Brasil não tinha estruturas de divisão de trabalho suficientemente
delineadas (sobretudo no campo intelectual, ainda em formação) para dar suporte social à
imagem de um “cientista-herói”. A trajetória privada de Roquette ainda não tinha como se
encontrar na dimensão pública do país, algo que Judith Schlanger destaca como essencial: “o
sujeito, o agente, o herói, todos eles sentem necessidade de um mundo e se individualizam
tendo-o como pano de fundo, mesmo se esse mundo é um suporte imperfeito” (1997, p. 20).
No entanto, as dificuldades de fazer do cientista um herói foram compensadas pela
notável oportunidade da ação representada pela viagem de Roquette acompanhando Rondon
para a Serra do Norte. Roquette finalmente integrou-se ao movimento estatal de
desenvolvimento econômico da nação e participou da “epopéia” de desbravamento do
hinterland, unindo assim tradição histórica colonizadora brasileira e vocação moderna:
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Com efeito, os valores da vida intelectual e científica e as atitudes dos sábios e dos outros,
participam também, desde há dois bons séculos, no ativismo econômico geral. Para que
possamos pensar no trabalho científico como um investimento nobre, até mesmo heróico, é
necessário, antes de mais, que a ação em geral seja valorizada: dito de outro modo, é
necessário fazer, agir, criar, superar-se, sentir um estado, conseguir uma transformação
espiritual; preferir a energia ao equilíbrio. É necessário que a direção passe do interior para o
exterior: que a vontade de transformar o mundo para o controlar triunfe sobre o trabalho
virado para si mesmo para se mudar a si próprio. É necessário que um ideal de atividade
(conquistadora, científica, criadora) substitua um ideal de sabedoria. A virtù da Renascença,
essa energia individual fonte de iniciativas e de aventuras, de grandes explorações e de jogos
de poder, essa afirmação de força constituía já uma afirmação de si mesmo e da autonomia da
individualidade (Schlanger, 1997, p. 25-26).

A dualidade de movimentos na vida de Roquette era notável. Combinava valores
familiares aristocráticos e tendências liberais, bem como tradições “bandeirantes” coloniais
com um modelo de vocação moderna. Suas viagens traduziam não apenas alguns dos sentidos
da conquista colonizadora como também o espírito científico similar àquele presente pelo
menos desde as missões francesas da década de 1810. Roquette procurava atualizar os valores
do mundo antigo no qual havia sido criado, moldando-os às mudanças que se apresentavam
em seu tempo. Do mesmo modo que a cultura senhorial foi adaptada e somada aos valores
liberais, ainda que em uma vertente organicista e de tendência autoritária, as vocações
iniciais, pertencentes à lógica daquele mundo aristocrático, converteram-se em e somaram-se
a desejos modernizantes e cosmpolitas (pois os sonhos iniciais não foram inteiramente
“abandonados”, mas diluídos e readaptados às novas condições objetivas).
Se as viagens a Serra do Norte na qualidade de antropólogo do Museu Nacional lhe
permitiram forjar uma aura de heroísmo, sua fascinação por Goethe e o investimento no
conhecimento do autor rendeu-lhe uma alta condecoração do Estado alemão em 1932 (a
“Grande Medalha de Goethe”), um ano antes de Hitler ascender ao poder, por seus estudos e
conferências sobre o autor. “1932 é o ano do centenário da morte de Goethe. Neste ano, foi
conferida a Roquette-Pinto a Grande Medalha de Goethe, marcada com o seu nome, com a
seguinte inscrição: ‘Pró-arte e Ciência. Fundada no ano goetheano de 1932. O Presidente do
Reich’” (Ribas, 1990, p. 56). O prêmio foi dado após conferência proferida em 1932.
Alberto Venancio Filho comenta que “a conferência [sobre Goehte] mostra uma total
identificação com a vida e a obra do intelectual alemão, tornando-o mesmo um modelo”
(Venancio Filho, 2004b, p. 11). Goethe tinha sido uma referência fundamental em suas
leituras desde a infância e a medalha recebida apenas coroava sua dedicação ao pensador:
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Roquette-Pinto inicia a sua vida intelectual nos estudos naturalistas. Ele lê autores não tanto
conhecidos por terem sido naturalistas e destaca as suas contribuições para com o naturalismo.
O maior exemplo talvez seja o da leitura que fez de Goethe. O conhecido poeta alemão (autor
de Fausto) inspirou Roquette-Pinto justamente pela sua visão de mundo: uma visão
naturalista. Em 1932, ele publica o texto Goethe, escrito para a Sociedade Pró-Arte, na
qualidade de discurso inaugural da Exposição Goetheana. Tal ensaio é publicado também com
o título de Goethe naturalista. A questão do Naturalismo era tão forte em Goethe que
Roquette-Pinto chega a apontar para uma suposta crença divina que o poeta alemão teria tido
na Natureza (Ribas, 1990, p. 32).

O antropólogo entendia que seu combate à idéia de degeneração do mestiço, reinante
entre a intelectualidade brasileira, era similar à importância de Goethe na Alemanha, cuja
“influência foi destruidora dos velhos preconceitos, desatravancadora do terreno espiritual”
(Roquette-Pinto, 1932, p. 4-5). Comparando-se ao alemão, queria ter a mesma ascendência
sobre a “cultura brasileira” que Goethe teve entre os germânicos. A busca de pontos de
contato também se manifestava em relação ao “espírito” científico, notadamente o interesse
pela medicina e pelas ciências naturais (Roquette-Pinto, 1932, p. 10-11).
O naturalismo de Goethe auxiliava a sustentar a posição de Roquette no Museu
Nacional, mostrando que era possível ser naturalista e, ao mesmo tempo, pensar nos destinos
e no “espírito” de seu “povo” e de sua nação. De acordo com a narrativa que Roquette
sustentava de si mesmo, teria se “descoberto naturalista” nos primeiros anos de faculdade
(Barbosa, 1996, p. 7), o que provavelmente decorreu de seu regime de leituras. Ao afirmar
essa “descoberta”, mais uma vez apontava para a noção de “vocação” como fio condutor de
sua trajetória de vida: a predileção pelas ciências naturais era apresentada como destino
inevitável já desde os primeiros anos de curso superior. No entanto, a aproximação com a
antropologia (à época mais próxima às ciências naturais) e com o Museu Nacional foram
posteriores e não corresponderam à sua opção profissional preferida desde o início.
De qualquer modo, assim como Goethe teria sido um “civilizador”, Roquette avaliava
estar seguindo passos similares aos do alemão cerca de dois séculos depois:
(…) a Alemanha em 1700 estava como o Brasil em 1932 quanto à cultura popular. De um
lado, classicaly trained scholars; de outro, uneducated mass.
Aqui, literatura, ciência ou arte para a massa do nosso povo são as que lhe ensinam o
cinema e um pouco o rádio ou o jornal político. Na Alemanha, era a função do teatro
ambulante, de que em Wilhelm Meister tantos lances são evocados.
Foi quando surgiram os semanários, interessantes para os letrados e acessíveis aos incultos.
(…) O Hamburger Patriot, semanário iniciado em 1724, dizia no idioma da época: “Um
alemão deve hoje entender francês, latim e italiano para poder ler um livro na sua própria
língua”.
Era ou não era situação equivalente a de um brasiliano de 1932?
A literatura dos acrósticos, dos jeux de mots, dos versinhos de glosa e mote foi, aos poucos,
desmontada (Roquette-Pinto, 1932, p. 8, grifos do original).
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Ao tentar seguir os passos do mestre alemão, Roquette afirmava-se como “sábio”
capaz de conduzir o Brasil a um estágio mais “civilizado” de sociedade, salvando a nação da
submissão ao estrangeiro e dos impulsos da suposta emocionalidade do “brasiliano”. Com
isso, buscava o reconhecimento como herói nacional, fundamentando-se em suas pretensas
vocações delineadas desde cedo. Seu trabalho não era apenas um trabalho, mas uma espécie
de ofício sagrado devotado a um fim supremo. Nesse sentido, Judith Schlanger faz a seguinte
análise, na qual engloba os “eruditos”: “de acordo com a opinião vigente, a vocação por
excelência é a vocação criadora, a do pintor, do poeta, do músico, do escritor etc. Este
conceito inclui também o sábio, mas não o cientista vulgar que se contenta em trabalhar na
sua profissão: o sábio épico, heróico, único, genial” (Schlanger, 1997, p. 27). A imagem de
“herói civilizador” e “homem de gênio” que Roquette buscava para si também era desfrutada
por Goethe, conforme Norbert Elias ressalta:
Até que ponto são fidedignos os retratos que temos de Mozart, especialmente do jovem
Mozart, é uma questão ainda em aberto. Mas um dos traços que o tornam mais atraente ou, se
preferirem, mais humano, é que ele não tinha um desses semblantes heróicos, como as bem
conhecidas fisionomias de Goethe ou de Beethoven, que os marcavam como homens de gênio,
fosse quando entravam num recinto ou quando punham o pé na rua (Elias, 1995, p. 11-12,
grifo meu).

Inspirado

no

exemplo

dos

gloriosos

alemães,

Roquette-Pinto

trabalhou

incansavelmente, legitimou-se através do discurso das ciências naturais, soube se movimentar
na lógica dos gabinetes sem deixar de fazer pesquisas de campo destacadas e, a partir dessa
sólida base, construiu um pensamento sobre a realidade brasileira, fazendo um diagnóstico do
que considerava ser os problemas do país. A partir daí, tomou iniciativas e propôs medidas
voltadas ao desenvolvimento social e econômico nacional. Tornou-se mais do que um
intelectual: foi um ideólogo, um orientador de políticas oficiais, considerando a educação
como o setor que mais precisava receber atenção do Estado. Mas a resolução dos problemas
do país através a educação era apenas o “remédio” proposto. Para contextualizar o sentido
dessa noção, é preciso analisar seu “diagnóstico”, as linhas estruturantes de seu pensamento.

1.4. Positivismo e naturalismo: dois pilares do pensamento roquetteano
Embora Roquette-Pinto se considerasse, como muitos intelectuais de sua época, um
civilizador, tal postura assumiu dimensão peculiar, fundamentando-se na união dos ideais
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positivistas com a base fornecida pelo aparato conceitual das ciências naturais. Sua
compreensão da dinâmica das sociedades humanas era, portanto, uma decorrência da
transposição das leis da natureza aplicáveis a esse contexto.
O papel do positivismo e do naturalismo em seu pensamento pode ser analisado a
partir de seu entendimento de civilização. Primeiramente, deve-se ressaltar que o conceito era,
para ele, ontologicamente ligado ao de moralização – ou, para utilizar sua expressão original,
de “desenvolvimento moral” –, um dos ideais que afirmava defender e perseguir em sua vida.
O antropólogo concebia a civilização como um estágio social caracterizado pelo surgimento
do que chamava unidade espiritual ou cerebral (aplicável tanto aos indivíduos quanto às
coletividades), que corresponderia a um equilíbrio entre três variáveis: o sentir, o pensar e o
agir. Em suas próprias palavras, “chamem como os positivistas (sentimento, inteligência e
caráter) ou como os psicólogos acadêmicos (afetividade, pensamento e vontade), o certo é
que os tais grupos de fatos psíquicos aí estão, irredutíveis e lógicos” (Roquette-Pinto, 1933a,
p. 89). Note-se, aqui, que os termos “ação”, “caráter” e “vontade” remetem à idéia do papel da
moralidade no progresso humano.
Roquette entendia que a história era regida por leis gerais baseadas nessas três
categorias de “fatos”, os quais também determinavam a diferença entre cultura e civilização.
Enquanto a cultura poderia ser construída apenas com base na racionalidade e na ação, a
civilização só existiria quando o sentir caminhasse junto com as duas variáveis anteriores.
Avaliava que todas as sociedades humanas – e mesmo os intelectuais – apenas tinham
alcançado o estado de cultura, mas não ainda a civilização, que corresponderia ao estágio
positivo do desenvolvimento humano. Este só seria alcançado através da educação (e não da
mera instrução), ferramenta capaz de construir, a longo prazo, o “povo” e a nação.
O positivismo acompanhou-o desde cedo. Seu avô era admirador de Comte e leituras
nessa linha de pensamento sempre foram indicadas por intelectuais que o orientaram:
Em seu pensamento, Comte tem espaço garantido até hoje. Aos catorze anos, quando foi a
Europa para estudar, fez questão de que seu primeiro local de visita fosse a casa de Augusto
Comte, onde depositou uma rosa a pedido do avô.
Roquette nunca foi um positivista extremado, como Henrique Baptista o era, “como
Teixeira Mendes” [um dos criadores da bandeira nacional], é o que ela [D. Beatriz] conta.
Tinha no porão de casa um escritório e lá, aos domingos, fazia a neta escrever os pensamentos
positivistas, que ela lhe repassava sem titubear (…) (Barbosa, 1996, p. 422).

Alberto Venancio Filho lembra que a dedicatória da tese defendida por Roquette ao
concluir o curso de medicina fazia referência ao positivismo: “às memórias amantíssimas dos
Santos Fundadores da Religião da Humanidade – Clotilde de Vaux e Augusto Comte – os
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nossos mais íntimos e filiais protestos de eterna saudade e profunda veneração” (RoquettePinto apud Venancio Filho, 2004b, p. 8). O autor ainda acrescenta que sempre “RoquettePinto manifestou interesse pelo positivismo, mas sem excessos, constituindo quase um fundo
comum na sua vasta cultura. (…) em 1945 iria pertencer à Sociedade dos Amigos de Augusto
Comte” (Venancio Filho, 2004b, p. 10). Até mesmo a tentativa de fazer da antropologia uma
ciência de mais prestígio expressava-se por meio de seus postulados positivistas, como vemos
em Rondônia: “a antropologia não é mais a inútil pesquisadora de soluções impossíveis para
problemas ociosos, embora não tenha ainda atingido o grau supremo que lhe foi marcado na
hierarquia positiva” (Roquette-Pinto, 1938, p. 190).
A influência dos positivistas no regime de leituras de Roquette representou o primeiro
impulso que o levaria a aplicar as interpretações e teorias acerca da Natureza ao
desenvolvimento das sociedades humanas:
Republicanos, os intelectuais com quem Roquette-Pinto conviveu desde a sua mocidade
eram, também, na maior parte, positivistas de formação. E tendo o positivismo como princípio
filosófico de interpretação da realidade brasileira, estavam eles interessados na Natureza do
Brasil e no naturalismo. Ainda nos tempos de faculdade ou mesmo depois de formado,
Roquette-Pinto privilegia, então, a leitura dos autores naturalistas e positivistas. Dentre os
naturalistas (…), parece que Fritz Müller encontra lugar de destaque (Ribas, 1990, p. 32).

Além de Müller, os também germânicos Karl von den Steinen e Emilie Snethlage,
bem como o canadense Charles Frederic Hartt, contribuíram para a formação de seu
pensamento antropológico. O naturalista Fritz Müller (1822-97) fora preceptor de um
latifundiário da Nova Pomerânia nos anos seguintes à Revolução de 1848. Tinha contato com
o botânico e farmacêutico Hermann Blumenau (que deu o nome à cidade brasileira, cuja
fundação oficial data de 1850, com sua vinda da Alemanha) e resolveu vir para a colônia
alemã no sul do Brasil. A prosperidade germânica no sul era resumida, para Roquette, nessas
duas personalidades: “Blumenau era representante do espírito ordeiro, pacato e seguro, que
serve de esteio às sociedades; Müller encarnava aspirações libertárias do futuro” (RoquettePinto, 1940, p. 20). Müller lecionou matemática no Brasil nas décadas de 1860 e 70.
Permaneceu no posto de “naturalista viajante” do governo brasileiro de 1889 a 91, mas como
era partidário do Deutschtum (doutrina pan-germanista que idealizava submeter e incorporar à
Alemanha qualquer território no mundo habitado predominantemente por alemães), perdeu o
emprego acusado de trair a pátria. Apesar de tal posição, expressada em tom de lamentação,
Roquette salientava a contribuição representada pelas pesquisas científicas pouco conhecidas
realizadas por Müller, comparado pelo antropólogo aos trabalhos de Von Martius e Saint-
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Hillaire (Roquette-Pinto, 1940, p. 25). Era uma das fontes de seu organicismo. Também
exaltava a força da comunidade alemã na colonização do território como exemplo de
desenvolvimento para o país. A “grandeza moral e intelectual” (moralidade e racionalidade
eram os dois pilares do conceito de cultura para Roquette) do naturalista deveria ser mais
destacada do que seu pan-germanismo.
O pan-germanismo era criticado por diversos intelectuais brasileiros do fim do século
XIX e início do XX. Raul Daranchy enumerava, em 1915, Roquette entre outros autores que,
desde 1904, defendiam essa causa: “José Veríssimo, Medeiros de Albuquerque, Barbosa
Lima, Maurício de Lacerda, Curvello de Mendonça, Gama Rosa, Wenceslaw Escobar,
Alcides Maya, Eduardo Nazareno, Corrêa Defreitas”. Todos denunciavam a germanização do
sul do Brasil como perigo à unidade nacional (Schelbauer, 1998, p. 80). Para combater tal
tendência, o deputado Barbosa Lima chegou a apresentar emenda orçamentária, em 1906,
para a organização de “cem escolas primárias destinadas ao ensino da língua portuguesa nas
zonas coloniais dos Estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul” (ibidem, p. 102).
Nesse aspecto, pode-se perceber como os debates educacionais já rodeavam o ambiente
intelectual de Roquette-Pinto desde a primeira década do século XX.
Em 1913, esses debates foram retomados na Câmara Federal e, “no ano seguinte,
1914, quando se inicia [o conflito] (…), a necessidade de fortalecer a unidade nacional pela
via da educação, a fim de fazer frente ao espírito imperialista, torna-se o fundamento das
discussões” (ibidem, p. 118-119). Nessa altura dos acontecimentos, a polêmica não mais se
restringia ao Parlamento ou a círculos intelectuais mais restritos, tendo alcançado
intensamente também os educadores e a imprensa. A visão da elite era a de que existia uma
espécie de disputa por “recolonizar” o Brasil. Diante da ameaça das potências estrangeiras,
em plena conflagração, muitos entendiam que o caminho era reconfigurar e reafirmar o
domínio da oligarquia nacional para preservar o país – além de apostar na perspectiva de
modernização conservadora, industrial e comercial, capaz de abrir espaço às “classes médias”
emergentes. Embora Roquette fosse nacionalista, não o era com o mesmo ardor de tantos
intelectuais brasileiros que se envolveram em ligas nacionalistas e organizações congêneres
na década de 1910. O antropólogo procurava dissociar visão política de trabalho científico.
Daí o reconhecimento de Fritz Müller como naturalista a despeito de seu pan-germanismo.
Outra influência no pensamento naturalista de Roquette foi Von den Steinen,
explorador do vale do Xingu: “um grande mestre da etnografia e, particularmente, um
reformador dos métodos empregados no estudo dos índios sul-americanos” (Roquette-Pinto,
1940, p. 83). A primeira viagem do médico e etnólogo à região data de 1884 e “deu-nos o
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admirável volume Durch Central-Brazilien (Através do Brasil central), publicado em Leipzig
(1886), livro dedicado a Pedro II” (Roquette-Pinto, 1940, p. 84). Manifestava-se, portanto, um
dos germes do interesse pela temática indígena em suas leituras e, também, a admiração de
Roquette pelo monarca brasileiro, por vê-lo como mecenas da ciência. A concepção de que os
indígenas encontrados na Serra do Norte eram homens neolíticos deslocados no tempo
proveio de Von den Steinen, o que fica evidenciado no excerto a seguir:
A surpresa do mundo, em 1884, quando teve notícia de que ainda havia, na América do Sul,
homens na “idade da pedra”, homens, escreveu den Steinen, nas condições em que foram
encontrados os índios pelos descobridores da América, tal surpresa só em 1907 se renovou,
quando Rondon arrancou para a Serra do Norte e desencantou outros primitivos ainda no
mesmo estado.
Karl von den Steinen considerava como resultado mais importante das suas pesquisas a
verificação da diversidade lingüística dos índios do Xingu, segregados no hinterland
(Roquette-Pinto, 1940, p. 84-85).

A segunda viagem de Von den Steinen ocorreu em 1887-88, quando foi acompanhado
por Paul Ehrenreich, tendo como resultado a obra Unter den Naturvölkern Zentral-Brasiliens
(“Entre os naturais do Brasil Central”), de 1894 (Roquette-Pinto, 1940, p. 85). Esta obra
também foi referência para Capistrano de Abreu. Por sua vez, Ehrenreich publicou, três anos
mais tarde, Estudos antropológicos sobre os primitivos habitantes do Brasil, bibliografia
considerada fundamental para Rondônia (Roquette-Pinto, 1938, p. 199).

1.4.1. De viajante a literato: a busca do distante e da nação idealizada
Assim como as leituras dos naturalistas, um militar colega de Euclides da Cunha
também foi decisivo na trajetória de Roquette-Pinto: Cândido Rondon se formou oficial do
Exército em 1889 como engenheiro militar e “foi encarregado pelo Governo da República de
ligar à Capital, pelo fio telegráfico, os territórios do Amazonas, do Acre, do Alto Purus e do
Alto Juruá, por intermédio da Capital do Mato Grosso, já em comunicação com o Rio de
Janeiro” (Roquette-Pinto, 1938, p. 55) em 1907. No ano seguinte, alcançou os nhambiquaras
na Serra do Norte, proporcionando a possibilidade do antropólogo viajar para o local em 1912
e, a partir de seu diário de viagens, escrever o grande livro de sua vida, Rondônia.
Em 1915 Roquette-Pinto apresentou publicamente a proposta de denominar os
territórios visitados de “Rondônia”, o que só veio a se efetivar em 1956, quando o Território
de Guaporé teve seu nome alterado. Em suas conferências do Museu Nacional de 1915, disse,
em relação às terras visitadas na Serra do Norte, que os “elementos geológicos, geográficos,
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botânicos, zoológicos, antropológicos e etnográficos que tal região tem fornecido, originais e
numerosos, justificam a criação dessa província antropogeográfica” (Roquette-Pinto, 1938, p.
19). Além disso, considerava a homenagem ao “civilizador” Rondon tão necessária quanto a
feita a Cecil Rhodes com a criação da “Rodésia” na África colonial inglesa.
Roquette foi um dos primeiros latino-americanos a fazer viagens para os rincões do
território de seu país na condição de intelectual e literato – e não mais apenas como
naturalista ou explorador –, caminho que foi seguido mais tarde por outros autores, dentre eles
Mário de Andrade, conforme Mareia Quintero-Rivera destaca:
A geografia americana inunda composições literárias e musicais de alguns artistas da
geração das vanguardas. Porém, estas viagens criadoras em busca da representação de um
mundo novo tiveram uma contrapartida vivencial nos percursos exploradores que realizaram
muitos desses intelectuais. De cidades cosmopolitas como São Paulo e Rio de Janeiro saíram
Mário de Andrade e outros modernistas para descobrir Minas Gerais (1924), a Amazônia
(1927), o Nordeste (1928-29). Após viajar ao Haiti em 1943, Carpentier retornou
definitivamente de seu exílio europeu dois anos mais tarde, embarcando posteriormente em
uma excursão pelo rio Orinoco rumo à Gran Sabana na Venezuela (1947 e 1948), que
inspirou o romance Los pasos perdidos (1953) (Quintero-Rivera, 2000, p. 61).

Aliás, Mário de Andrade e Roquette-Pinto chegaram a se corresponder com
regularidade desde 1928 e até os anos 1940. Talvez um dos dados significativos do
intercâmbio de idéias entre ambos esteja numa carta de Mário de Andrade: “Mando três dos
livros meus e me parece que os mais característicos. Você verá, se tiver tempo pra ler alguma
coisa deles, que no Clã do Jaboti (lenda do Pai-do-Mato) e no Macunaíma bem que me
aproveitei das pesquisas de você” (Carta de Mário de Andrade a Roquette-Pinto, 22 out.
1928). Nesse excerto fica claro como pesquisa e produção artística eram processos
extremamente imbricados para o musicólogo: a pesquisa fornecia material para a literatura. É
o que ocorria em certa medida com o próprio Roquette, dado que o estilo de escrita de
Rondônia trazia características que apareceram depois no modernismo. O trabalho de coletar
dados sobre a realidade do país fazia parte do processo de criar uma nova imagem de nação a
ser divulgada aos brasileiros através da arte e da literatura.
O não-reconhecimento de Roquette como modernista ou, no máximo, sua
categorização como “pré-modernista” são produto de uma tradição hegemônica na crítica
literária brasileira, que fez da Semana de Arte Moderna de 1922 um marco artificial. Talvez a
exclusão de Roquette tenha derivado, dentre outros motivos, do fato de representar
explicitamente a cultura oficial desde um espaço institucional bem consolidado na capital da
República (Museu Nacional), além de portar abertamente padrões típicos de uma cultura
senhorial – ainda que readaptados para um contexto mais cosmopolita. Essas tendências
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conservadoras e excessivamente institucionalizadas para a época não combinavam com o
discurso modernista de “vanguarda” e “rompimento” com a tradição. No entanto, Elias T.
Saliba salienta que mesmo essa visão criada pelos modernistas de si mesmos – perpetuada
com o tempo – não era um retrato fiel daqueles “inovadores”:
O problema, na nossa história literária, continua a ser a interpretação mais aceita da Semana
de 22, que se recusa a vê-la como um evento quase-oficial, dentro de uma extensa série de
inaugurações que buscava, no fundo, através da cultura, reconquistar a hegemonia paulista,
golpeada politicamente com a derrota de Rui Barbosa na Campanha Civilista de 1910. O que
não quer dizer que entre os próprios notáveis do modernismo não coexistissem projetos
diferenciados e inúmeros escritores, artistas e intelectuais em geral, que retomaram, cada um à
sua maneira, o diálogo com a tradição. (…) a grande maioria dos escritores e artistas paulistas
que passaram pelo modernismo de 1922 – incluindo Monteiro Lobato (…) – engajou-se em
campanhas sanitárias, cívicas ou educacionais (Saliba, 2002, p. 205-206).

Se o objetivo dos modernistas foi estabelecer uma certa imagem de “rebeldia” cultural
e, do ponto de vista prático, retomar a influência paulista no cenário nacional, a inclusão de
Roquette-Pinto no movimento não auxiliaria em nenhum desses esforços. De todo modo, a
força simbólica da leitura hegemônica do modernismo foi tão grande que os analistas
defensores do resgate do antropólogo no panteão literário e científico nacional tentaram
apresentá-lo como “homem à frente de seu tempo”, buscando características modernistas em
Rondônia para legitimá-lo através desse rótulo de grande prestígio acadêmico daquele
movimento. Em suma, a referência continuava a ser o mesmo cânone da memória histórica
nacional, mesmo entre os defensores de Roquette.
Independentemente das divergências entre aqueles que desejam resgatar Roquette
entre os modernistas, bem como os que o consideram um autor não tão relevante nesse
contexto, uma visão mais equilibrada parece apontar para o fato de que os intelectuais da
época estavam envolvidos em condicionamentos e estruturas de pensamento mais amplos e
comuns a todos, que respondiam a necessidades objetivas do momento. Vale mais, nesse
sentido, destacar as semelhanças entre grupos intelectuais concorrentes – ou simplesmente
díspares – do que reforçar delimitações “ideologizadas” entre eles.
O interesse fundamental de Mário de Andrade nas iniciativas de Roquette-Pinto era
sua busca em estabelecer uma gramática da arte nacional (em suas diversas manifestações,
destacadamente na música e na literatura). Mário entendia ser fundamental basear-se nas
pesquisas científicas mais recentes sobre os hábitos e costumes da população brasileira,
prática que correspondia a alguns dos principais esforços do Museu Nacional:
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Já agora estou voltando para S. Paulo e reentrando no comum da minha vida. Venho logo
mandar saudade a você e lhe agradecer, bem como a dona Heloisa Alberto Torres e ao sr.
Padberg a gentileza que tiveram pra comigo aí no Museu. Espero, pro ano que vem, ir
trabalhar mais fecundamente aí com mais tempo a vagar (Carta de Mário de Andrade a
Roquette-Pinto, 15 jul. 1930).

Enquanto o projeto de Mário de Andrade aparecia sob a forma artística, com a
nacionalização do Brasil passando sobretudo por uma busca de uma forma de arte que
superasse as anteriores, Roquette pretendia fazê-lo através da educação. Isso não significa que
estes fossem os campos de ação exclusivos de cada um deles, mas que priorizavam,
respectivamente, a arte e a educação. Em comum, deixavam a política profissional como meio
de nacionalização em segundo plano. Esta deveria estar, no máximo, a serviço da cultura.
De todo modo, a busca pelo distante e a presença de uma postura programática em
relação à sociedade são características essenciais de intelectuais como Roquette, Mário e
tantos outros. O objetivo deles era, em última instância, construir uma brasilidade que
respondesse àquele momento de mudanças e moldar a nação segundo os parâmetros que
acreditavam. Alguns modernistas tinham projetos e intervenções políticas mais explícitas,
outros menos, mas não deixavam atuar para trazer impactos nos rumos da “cultura brasileira”.
Em oposição a essa postura apareciam os humoristas, contraponto relevante que
auxilia a compreender a lógica de pensamento e atuação de homens como Roquette-Pinto. Os
humoristas não defendiam bandeiras programáticas, eram desprestigiados no campo
intelectual (não eram considerados escritores, mas meros cronistas), tinham disputas com os
modernistas e representavam as contradições do espaço urbano (Saliba, 2002, p. 191, 323).
Desse modo, enquanto Roquette-Pinto, Mário de Andrade e outros buscavam o distante, o
folclórico, o “primitivo”, elevados ao caráter de elemento fundante da nacionalidade que se
construía, os humoristas observavam, sem idealizações (ao contrário, com sátira, ironia e
acidez), as mudanças mais próximas e cotidianas do espaço urbano, cujo caráter desvelava as
tensões da modernização conservadora da Primeira República. Era o “feio” que a
intelligentsia não desejava projetar nas representações sociais idílicas que faziam da
brasilidade. Os humoristas não encontraram espaços de prestígio artístico nem intelectual,
entre outros motivos, por serem anti-programáticos:
Tendo em conta o esquecimento ao qual esses cronistas foram relegados, as dificuldades de
seu enquadramento pela crítica literária e aqueles silêncios da memória coletiva (…), optamos
por chamá-los, evitando determinismos apriorísticos, de cronistas macarrônicos.
Macarrônicos, em primeiro lugar, porque estilisticamente eles se caracterizam pela mistura,
pela arte do fragmento, contingente, provisória e, portanto, inclassificável (…).
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A segunda razão do caráter macarrônico desses escribas tem a ver com a peculiaridade da
experiência coletiva e das sensibilidades sociais em face da metropolização de São Paulo (…)
[que] neste período de sua história (…) testemunha a transição de uma sociedade regional com
certas consonâncias universais para uma sociedade cosmopolita de consonância inteiramente
provinciana. A crônica paulista da Belle Époque foi macarrônica porque, não dispondo de
uma estética definida buscou, por meio de uma linguagem de transição, sintonizar-se com
aquela sobreposição de tempos sociais na urbanização paulista (Saliba, 2002, p. 177).

O conflito entre o estabelecimento ou não de um projeto nacional estava bem
delineado em 1915 em São Paulo, quando Olavo Bilac foi à cidade para lançar sua campanha
nacionalista4, colaborando inclusive como autor de letras de canções patrióticas para o ensino
de música nas escolas (Gilioli, 2004). Bilac apontava para o esforço de muitos intelectuais de
serem legitimados como representantes da cultura erudita e oficial do país. No entanto, Bilac
havia aparentemente esquecido, nessa época, do fato de que era um “ex-humorista”, ou seja,
de que havia abandonado sua postura anti-programática de início da carreira para se dedicar
ao oposto (com o que conseguiu espaços significativos, apesar dos obstáculos que qualquer
intelectual costumava enfrentar nesse sentido):
Se lermos uma carta escrita por Olavo Bilac em Paris, em 1904, e endereçada a Coelho
Neto, podemos notar uma interessante definição de “patriotismo”: “aos vinte e cinco anos,
quando pensava que tinha que sair de Paris chorava de raiva. E hoje não posso passar aqui
quatro meses sem ter saudade da porcaria, do mijo, da estupidez, do mexerico, da safadeza da
pátria”. E terminava com uma definição peremptória: “o patriotismo é como o reumatismo, é
um achaque da velhice” (ibidem, 2002, p. 194).

A conversão de Bilac foi, contudo, rápida. Pouco depois já estava envolvido com os
tais “achaques da velhice”. Manoel Bomfim, então Diretor da Instrução Pública do Distrito
Federal, propôs ao prefeito Pereira Passos, no início de 1906, que se fizesse um hino à
bandeira nacional (Aguiar, 2000, p. 387). Bilac foi convidado para escrever a letra (Francisco
Braga fez a música) e aceitou rapidamente a tarefa, de modo que o Hino à Bandeira Nacional
(“Salve, lindo pendão da esperança…”) foi oficializado no fim do mesmo ano. Mesmo
convertendo-se em nacionalista fanático, Elias T. Saliba aponta que Bilac, em suas cartas a
amigos pessoais, mantinha a repulsa pelo ambiente paulistano.
Enquanto Bilac realizava discursos engajados em 1915, os que “permaneceram”
humoristas fizeram paródias das falas do poeta, rejeitando-as e desconstruindo-as. Tal postura
rendeu, para Juó Bananére, duras reprimendas dos estudantes da Faculdade de Direito e
provocaram sua demissão do periódico O Pirralho, inclusive ameaçado de ser empastelado.

4

Olavo Bilac foi um dos fundadores da Liga de Defesa Nacional em 1916 (Nagle, 1974, p. 175).
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Outros desentendimentos de Bananére com nacionalistas foram também registrados nos anos
seguintes, o que inviabilizou o pertencimento de homens assim às “vanguardas” artísticas.
Esses episódios ilustram em que medida a legitimação pública dos intelectuais passava
pelo engajamento em projetos, programas, manifestos ou campanhas. Não fazê-lo, tal como
os humoristas, significava se marginalizar (Saliba, 2002, p. 197-206). A “inversão lingüística
(…), elemento de base da anedota e do humor, se conferia uma notoriedade transitória à
criação macarrônica, não era reconhecida como legítimo valor literário” (ibidem, p. 209).
Roquette, tal como tantos outros intelectuais “sérios”, não se “desviou” de uma postura
programática em nenhum momento e se engajou ativamente como partícipe dos grandes
debates nacionais.

1.5. Roquette e a descoberta das “raízes” da nação em Rondônia
Mesmo sendo absolutamente afinado com essa postura programática e “erudita”,
Roquette não se ajustava em nenhum dos dois grupos, fossem eles humoristas ou modernistas.
Não deixou, desse modo, de ser um outsider, no sentido de que fugia das etiquetas que o
rotulassem como integrante dessa ou daquela “igrejinha”. Aparentemente, o antropólogo era
personalista a ponto de querer chefiar a sua própria linhagem de intelectuais e ser reconhecido
no panteão imortal dos heróis nacionais como cientista. Seu distanciamento dos humoristas
era evidente e notório, uma vez que tinha prestígio intelectual e suas intervenções nos debates
nacionais eram contundentes e programáticas; mas também não quis – ou não conseguiu –
ingressar para a “vanguarda” modernista.
Sua grande obra foi Rondônia, destacada por ser uma das primeiras a se debruçar
sobre o território nacional para “redescobrir” o Brasil (e a América) e, ao mesmo tempo,
redefinir e integrar a nação na modernidade: “a redescoberta da terra americana representavase como o despertar de uma sensibilidade latente. Isso implicava a atualização da tradição e a
universalização de essências próprias” (Quintero-Rivera, 2000, p. 62). Era, simultaneamente,
um signo de seu organicismo, manifesto na formulação de seu parâmetro de nacionalidade,
que utilizava a metáfora tradicional no século XIX da imagem vegetal e da raíz no natural
para esse fim:
Mais freqüentes, os esquemas naturais que sustentam a nação são imagens vegetais. (…) Se
a nação é um ser vivente natural, ela é submetida, como tal, a todas as determinações naturais.
Esse assujeitamento lhe assegura um estatuto no ser e no conhecimento. Por não ser uma
realidade artificial, engenhosa, mecânica, arbitrária, inerte, para não cair sob o golpe de
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contravalorizações pejorativas do inorgânico, o dado nacional se apresenta como enraizado no
húmus da naturalidade (Schlanger, 1995, p. 153)5.

A nação brotaria das raízes e riquezas “naturais” do território (não restritas ao vegetal,
incluindo também os indígenas) que, cultivadas pela modernidade, seriam capazes de se
transformar em um organismo forte. A expressão espiritual do nacional seria apenas uma
decorrência desse fundamento natural. Rondônia foi produto da viagem de Roquette a Serra
do Norte com Rondon, no que guarda incrível semelhança com a trajetória de Manoel
Bomfim (um de seus autores preferidos) anos antes, que também conheceu o hinterland
brasileiro e, da ação, passou a construir uma plataforma de redenção nacional:
Manoel Bomfim permaneceu por dois anos nas fileiras da Brigada [de polícia]. Em março
de 1891 integrou uma expedição militar que percorreu o baixo rio Doce, buscando verificar in
loco a situação dos índios botocudos, os quais, a partir da desativação dos aldeamentos,
vagavam a esmo pelas matas. As informações a respeito eram confusas e fragmentadas,
embora todas falassem de choque entre os fazendeiros da região e os aborígenes. A expedição
(…) tinha um único objetivo: averiguar os fatos e, se possível, apaziguar os ânimos, evitando,
no entanto, tomar partido ou se envolver nas escaramuças.
(…) o contato com os botocudos, índios indomáveis e orgulhosos, nada mais fez que
aumentar a sua admiração e respeito pelos indígenas – sentimento que Bomfim deixaria
registrado nos seus livros, principalmente nos livros de maturidade (…).
(…) A excursão ao baixo Rio Doce foi, para o jovem Manoel Bomfim, uma extraordinária
lição de vida e de Brasil. (…)
(…) o que mais impressionou Manoel Bomfim foi o imenso contraste entre a pobreza geral
das pessoas e as notáveis potencialidades da região, que eram praticamente infinitas, desde
que, segundo ele, fossem transformadas num bem comum de todos e não “num caudal de
riqueza a correr para a mãe-pátria”. A crítica permanente ao “parasitismo” social (das
metrópoles) sobre os povos e países latino-americanos formava, juntamente com a crítica às
elites dominantes e o repúdio ao chamado “racismo científico”, uma espécie de acabamento
fino da linhagem intelectual e política de Manoel Bomfim (Aguiar, 2000, p. 152-153, 159).

A diferença entre Bomfim e Roquette residiu na tônica desse último na ciência e na
análise do que viu no interior do Brasil. Buscando uma raiz que pudesse fundamentar um
projeto de brasilidade, Roquette descreveu, em Rondônia, os indígenas da Serra do Norte
utilizando técnicas da antropologia criminal, tais como o registro das impressões digitais, o
“retrato falado” e a “fotografia métrica” (Roquette-Pinto, 1938, p. 118-122), as mesmas que
praticava como médico legista da polícia, poucos anos antes (note-se que Bomfim também se
formou em medicina e trabalhou na polícia). Com isso, o antropólogo promovia a elaboração
de uma nova imagem do indígena:
5

No original: « Les plus souvent, les schèmes naturels qui sous-tendent la nation sont des images végetales. (…)
Si la nation est un vivant naturel, elle est soumise comme telle à toutes les déterminations naturelles. Cet
assujettissement lui assure un statut dans l’être et dans la connaissance. Pour n’être pas une réalité artificielle,
ingénieuse, mécanique, arbitraire, inerte, pour ne pas tomber sous le coup des contre-valorisations péjoratives de
l’inorganique, la donnée nationale se présente comme enracinée dans l’humus de la naturalité ».
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Enquanto o imaginário de literatos e artistas das cidades construía um índio que respondia à
sua idealização de um heróico ancestral nacional, o índio verdadeiro, muitos deles em parte
ainda sem contatos com a civilização, habitando o interior do país, e arredios e violentos ao
contato com o branco, eram classificados como ferozes tapuias botocudos. Seus crânios são
esquadrinhados pelos estudos científicos de forma a definir o seu lugar na escala de evolução
universal, seus prováveis parentes e, dessa forma, localizar também o lugar do Brasil nessa
evolução (Schvarzman, 2004, p. 169).

Roquette apenas adotou o lado reverso da moeda: ao invés de interpretar os indígenas
em sua “ferocidade” e como entrave à “civilização”, considerou que eram a essência do que
havia restado do Paraíso na Terra e da brasilidade originária. Capistrano de Abreu forneceu
bases para Roquette acreditar que os indígenas encontrados por Rondon eram neolíticos
perdidos no tempo:
No seu trabalho sobre o descobrimento do Brasil, Capistrano de Abreu, analisando o
habitante que toma contato com os portugueses em 1500, define-o como o botocudo e mostra
como este é um descendente, ainda que modificado por outros cruzamentos, do homem da
Lagoa Santa. Ora, o homem da Lagoa Santa havia sido descoberto pelo etnólogo alemão Lund
em meados do século XIX em Minas Gerais e definido como o mais antigo homem
encontrado em território brasileiro. Comparando as características cranianas do fóssil e do
botocudo, Capistrano de Abreu (…) estabelece a ligação entre o índio e o homem da Lagoa
Santa, formulando uma genealogia do índio do Brasil e definindo o botocudo, aquele mesmo
que amedrontava as populações brancas em expansão, como o ancestral nacional mais antigo
[e, portanto, mais primitivo]. Havia, portanto, que preservá-lo, estudá-lo, ao contrário do que
pregara o naturalista Herman von Ihering (…), diretor do Museu Paulista em 1908 quando, em
resposta a ataques dos índios a colonos alemães, propusera o seu extermínio, pois nada trariam
à civilização (Schvarzman, 2004, p. 172).

Roquette buscava nos indígenas um Brasil o mais “autêntico” e “original” possível,
sonho que realizou, em grande medida, na Serra do Norte. Foi uma viagem no espaço, mas
considerava uma verdadeira viagem no tempo, como que uma fotografia viva do passado
remoto da evolução humana. Rondônia retratava essa sensação de mergulho na pré-história:
Os índios da Serra do Norte, no Estado de Mato Grosso, representam talvez, neste
momento, a mais interessante população selvagem do mundo.
Vivem, ainda hoje, em estado de acentuada inferioridade.
Foram surpreendidos em plena idade lítica e, assim, foi encontrada uma civilização fóssil
no coração da América do Sul.
Aqui, mais do que alhures, justifica-se a observação de Bastian, segundo a qual história e
pré-história se confundem nas terras do Novo Mundo.
Os índios da Cordilheira do Norte viveram até agora completamente apartados do resto da
população do Brasil; rodeados de outras tribos durante séculos, fugiram ao contágio de usos e
costumes dos seus vizinhos.
Estes empregam armas de fogo há mais de cinqüenta anos; os índios da Serra do Norte
ouviam as nossas, com todas as demonstrações de quem não está ainda bem acostumado ao
seu estampido.
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A pele do homem negro e a do branco, que todos os índios do Brasil conhecem, despertava
ainda, em muitos deles, grande surpresa, conforme testemunhamos (Roquette-Pinto, 1938, p.
18).

Roquette provavelmente imaginava que os indígenas brasileiros seguiriam caminho
semelhante ao Havaí, cujo rei Tamehameha I, após a introdução das armas de fogo, “unificou
a monarquia do arquipélago, vencendo os chefes vizinhos e fundando a dinastia que governou
até 1893, reconhecida em todas as ilhas” (Roquette-Pinto, 1927, p. 22). Com isso, o referido
rei teria consolidado o “espírito” nacional e a “civilização”: “Tamehameha foi um precursor.
Compreendeu que o progresso de suas ilhas precisava dos brancos e, desde cedo, resolveu,
conservando sua independência, aproveitar-se do que sabiam os alienígenas” (loc. cit.).
De forma similar, os indígenas brasileiros poderiam “evoluir” tal como as crianças, às
quais eram comparados: “a criança, como o selvagem, é fetichista – empresta a alma às
coisas. Todos sabem que as crianças castigam os objetos em que por acaso se magoam. Mais
tarde, ao entrar na escola primária, já o seu fetichismo evoluiu” (Roquette-Pinto, 1927, p. 35).
Daí também podemos detectar suas concepções sobre a infância e sobre a educação dos
pequenos, calcada na idéia dos estágios de desenvolvimento humano do positivismo.
Em relação aos indígenas, o mérito de Rondon teria sido o de mostrar “à Humanidade
irmãos primitivos, que mais uma vez lhe recordam a modéstia da sua origem” (RoquettePinto, 1938, p. 19). O contato permitiria que eles finalmente “evoluíssem”, sem perder sua
“pureza” originária. Esse nacionalismo que buscava e se apoiava no Natural – ao qual o
indígena era associado – remetia às impressões do naturalista Fritz Müller quando de sua
chegada ao Brasil em 1852: “logo nos primeiros meses, os dois irmãos [Müller] conheceram
os índios que, durante tanto tempo, lutaram nestes arredores, os Bugres ou Coroados, que o
naturalista descreveu como sendo ‘mais belos do que muitos brasileiros e ainda muito mais do
que os negros’” (Roquette-Pinto, 1940, p. 19, 39). A percepção do exotismo combinava-se
com o entendimento de que os indígenas brasileiros não eram um risco para a nação: Mareia
Quintero-Rivera observa que os indígenas tais como os brasileiros “não tinham visibilidade
nem representavam, ao contrário dos negros e mulatos, uma ameaça simbólica ao avanço do
paradigma civilizatório no país” (Quintero-Rivera, 2000, p. 167).
Essa visão confirma-se em Rondônia, que diferencia as situações do Paraguai e do
Brasil. No primeiro país, o indígena fora elemento essencial da nacionalidade, enquanto entre
nós teria sido “diluído”: “no Brasil, o índio, na concorrência, tem sido sumariamente
liquidado; não contribuiu, senão através de seus descendentes, caboclos sertanejos, para a
etnogenia do país. No Paraguai, o elemento aborígene compôs a massa popular” (Roquette-
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Pinto, 1938, p. 77). Em seguida, destaca outros elementos – para além da maciça presença
demográfica – que faziam do indígena paraguaio centro do “caráter nacional” daquele país: o
fato de a língua guarani ser idioma oficial no Exército paraguaio, a presença de “outras
grandes tribos” (além dos guaranis) e o nacionalismo arraigado, demonstrado no esforço de
guerra contra a Tríplice Aliança (comparado ao patriotismo japonês, que também havia se
convertido em militarismo). Concluía o excerto lamentado a Guerra do Paraguai, conflito que,
“entre outras coisas, destruiu o espírito nacional que os ditadores [paraguaios], infelizmente,
não souberam dirigir, e antes exploraram em proveito do seu egoísmo” (ibidem, p. 77-78).
No caso do Brasil, a única ameaça concebível para Roquette-Pinto era a possibilidade
de que repúblicas vizinhas pretendessem exercer seus domínios nacionais no interior das
fronteiras brasileiras recém-demarcadas. Um dos únicos esboços de temor nesse sentido
aparece no Capítulo X dos Ensaios brasilianos, que trata da demarcação da fronteira entre
Brasil e Peru. Um dos membros da comissão de demarcação – cujos trabalhos se iniciaram em
1913 – havia sido Antonio Pireneus de Souza, seu colega de expedição na Serra do Norte,
“sertanejo de Goiás” e 2º tenente de Rondon. Roquette elogiava o trabalho do amigo e da
comissão, cuja postura pacífica teria garantido a estabilidade na fronteira com aquele país de
população predominantemente indígena: “Ferreira da Silva [almirante brasileiro e chefe da
comissão] e os seus dignos companheiros não pensam, por princípio, como aquele general
norte-americano, para quem ‘índio bom é índio morto’” (Roquette-Pinto, 1940, p. 98).

1.5.1. Da teoria à “prática”: os sambaquis
O indigenismo de Roquette marcou-o de modo tão contundente que não se contentou
em estudar os povos originários do Brasil, que acreditava viverem em estado supostamente
natural (quase como se fossem plantas e animais). Os hábitos indígenas também eram
teatralizados em reuniões de caráter privado conhecidas como “sambaquis”, as quais sugerem
como o antropólogo considerava importante conservar – ou tentar recuperar – o caráter
paradisíaco dos indígenas sem contato com a “civilização”. Não importando se eram mera
brincadeira, uma apropriação da cultura do “selvagem” ou uma espécie de antiintelectualismo,
estas reuniões indicam como a subjetividade de Roquette convergia com seus ideais políticos,
culturais e científicos, sendo integralmente programático em sua vida:
O sentimento de amor a terra e a gente do Brasil estava de tal modo entranhado nele que
Roquette-Pinto chegou a organizar uma tribo, reunindo em torno de si os filhos e os amigos
mais diletos. A taba era no sítio do Sambaqui, localizado a princípio na Barra da Tijuca e
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depois em Nogueira, nas proximidades de Petrópolis. Fazia as vezes de cacique. Chamava-se
Iuirassu (gavião de penacho). Mateus [filho] era o “piara” (que quer dizer mexedor). Todos
tinham nome. Quando chegava um visitante ilustre, como Afonso de Taunay, a tribo o recebia
com um toque de tuba, seguido de uma saudação em tupi (Barbosa, 1957, p. 15).

D. Beatriz (“Tizinha”), sua filha, dizia que a descrição de Francisco de Assis Barbosa
era exagerada e, como de costume, sustentava uma versão oficial da história familiar menos
folclórica, descrita e assumida por Ana Maria Barbosa:
Na verdade, eram piqueniques familiares, onde algumas (poucas) vezes comparecia um ou
outro amigo. Esses encontros passaram a acontecer depois do nascimento de Cláudio, filho de
Tizinha e que não participava, pois tinha poucos meses de nascido. Iam Humberto Mauro, sua
esposa D. Baby, suas duas filhas, Tizinha, Dr. Paulo – seu marido –, Gilda, sua filha, que tinha
uns sete anos, e Judith Andrade Correa, que era uma professora. Uma vez foi Taunay e, sem
muita certeza, noutra teria ido Francisco Venancio Filho.
Na verdade, segundo ela, seu pai possuía um imenso terreno na Barra, mas não tendo
dinheiro para construir uma casa, fez lá um caramanchão coberto de palha. Chamava-o de
sambaqui e, por pura brincadeira, cada um tinha um nome indígena. (…)
Todo domingo, lá por volta das nove, dez horas, Roquette passava no apartamento de
Tizinha para apanhá-los e irem para o sambaqui. Matheus ia com o carro dele e levavam
sanduíche, água, um verdadeiro pic-nic. Tomavam banho de mar, conversavam e as crianças
escutavam as histórias contadas pela professora Judith. Era uma coisa muito simples.
Em Nogueira, ele possuía uma casa onde passava o verão. Gostava muito de lá e chamava a
casa de sambaqui também (Barbosa, 1996, p. 246-247).

Em qualquer das hipóteses, as brincadeiras indígenas sugerem um esforço contínuo e
sistemático de Roquette-Pinto de ser coerente com seus princípios e crenças. A atualização da
tradição indígena no cotidiano da vida urbana em que se inseria sua família e os amigos mais
próximos pode ser entendida como uma forma de tentar vivenciar na prática a brasilidade
mais “autêntica”, perdida nos confins do território. A diferença dos depoimentos reside
apenas no tom de maior artificialismo ou “naturalidade” dado a esses momentos.
Era um ambiente intelectual no qual toda uma geração estava buscando respostas para
o “problema” da brasilidade, seja no público como no privado, com similaridades dignas de
nota. O interesse de Roquette pela cultura indígena como base fundante para a construção da
identidade nacional acabou se refletindo também nos ideais do cineasta Humberto Mauro, que
teve em Roquette seu principal guru intelectual e chegou a participar dos “sambaquis”:
Mauro, junto de Roquette-Pinto, vai se tornar um grande entusiasta da cultura indígena e do
tupi-guarani. Mauro aprende a língua com o antropólogo e eles praticam o tupi em sua
atividade cotidiana no Ince. Em 1940, Mauro faz Argila, um longa-metragem fora do Ince que
aborda aspectos da cultura marajoara. Em 1943, escreve um léxico com a tradução dos
“Termos tupi d’O selvagem de Couto de Magalhães”, publicado posteriormente na Revista do
IHGB com introdução de Roquette-Pinto. O diretor participa também do “sambaqui” de
Roquette-Pinto (…) na Barra da Tijuca, onde se reuniam com as famílias nos fins de semana
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para conversar em tupi, comer em cuias, reproduzindo hábitos indígenas. Era também assíduo
freqüentador do sambaqui Ibipiranga, ou melhor, Afonso de Taunay, outro conhecedor de
índios e do tupi. Em 1970, Mauro escreve os diálogos em tupi do filme Como era gostoso o
meu francês, de Nelson Pereira dos Santos (Schvarzman, 2004, p. 178-179).

Notável é como tais reuniões não eram um fenômeno exclusivo do antropólogo. Além
dos sambaquis dele e de Taunay, algo similar também se manifestava no círculo do célebre
modernista Oswald de Andrade. O reformador educacional capixaba Garcia de Rezende
indica isso quando relata sua primeira visita a Oswald de Andrade em São Paulo (1929):
Fui convidado por ele [Oswald] a visitar a taba, então instalada na residência da pintora
Tarsila do Amaral, com quem estava casado (…). Para me receber, reuniram-se todos os
antropófagos, dentre os quais os dois Andrades, o Oswald e o Mário, Raul Bopp, Clóvis
Gusmão, Osvaldo Costa e outros. Todos estavam sentados, formando uma roda.
Fazia parte do ritual: fumar o cachimbo da paz e tomar cauim em copos especialmente
fabricados de barro puro. Para alegrar o ambiente, aparecia, então, a Josefina Studbaker, uma
negrinha de corpo escultural, dançando um balé infernal, num ritmo bárbaro. O cauim era uma
dinamite terrível, preparada à base de cachaça, gim e uísque, embebedando rapidamente.
Terminada a cerimônia, fomos todos jantar num restaurante da moda. Era como se encerrava a
cerimônia, mais do que aconselhável, em face do violento aperitivo. O Oswald pagava tudo
(Garcia de Rezende apud Soares, 1998, p. 79).

Deve-se notar que as propostas de radioeducação surgiram, não por coincidência, em
um mesmo grande círculo intelectual: no Rio de Janeiro entre Roquette-Pinto e seus
colaboradores, no Espírito Santo com Garcia de Rezende e Attilio Vivacqua, que também
estabeleceram na legislação daquele Estado uma radioescola irrealizada (1928). Em São
Paulo, a idéia circulava entre os Gomes Cardim (Paulo Gomes Cardim, que tinha sido
destacado pelo pai, Carlos Alberto6, para auxiliar os intuitos reformistas no Espírito Santo em
1928-30, reunia-se mensalmente com Attilio e Rezende e havia sido colega de Conservatório
Dramático e Musical de Mário de Andrade), além dos ilustres modernistas. Neste círculo
intelectual não se deve esquecer de incluir nomes como Fernando de Azevedo. Garcia de
Rezende também já havia participado de iniciativas culturais com Humberto Mauro em
Cataguases (MG) quando jovem. Se a identificação de um ambiente social no qual circulavam
idéias similares é um dos elementos que auxilia a compreender o surgimento dos debates
ligados à radioeducação, no caso de Roquette é necessário analisar, especificamente, as
diversas tendências de pensamento que o levaram a propor um “remédio” para os “males
sociais” que identificava. Afora a ligação com o indigenismo, outro elemento relevante de seu
pensamento era o higienismo.

6

Carlos Alberto Gomes Cardim foi um dos mentores do orfeonismo nos anos 1910 e 20 (Gilioli, 2003).
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1.5.2. Vicente de Carvalho e higienismo em Roquette
Quando Os sertões foi publicado (1902), o estudante de medicina Edgard RoquettePinto descobriu o poeta Vicente de Carvalho (1866-1924), amigo íntimo de Euclides da
Cunha (Barbosa, 1996, p. 107). Foi um autor que marcou sua trajetória intelectual. O sonho
pelas viagens foi desperto, entre outros aspectos, por sua leitura. Do poeta, Roquette
incorporou as idéias de que o povo brasileiro não tinha civismo suficiente, era inconsciente de
seu destino, servil e indiferente ao despotismo dos governantes (ibidem, p. 88). Vicente de
Carvalho fora colega de Alberto Torres na Faculdade de Direito de São Paulo, tendo se
formado em 1886. Roquette-Pinto, por sua vez, teve como assistente a filha do intelectual,
Heloisa Alberto Torres, que assumiu a direção do Museu após sua saída da instituição.
Roquette era muito próximo de Vicente, tendo sido influenciado pelas proposições do poeta a
compor seu diagnóstico da realidade brasileira, além de lhe proporcionar um capital social
que auxiliou o antropólogo a gravitar na intelectualidade e na elite econômica do país.
Vicente de Carvalho chegou a escrever “uma peça de teatro, Luisinha, hoje
completamente esquecida e só lembrada porque nela o personagem Estácio retrata RoquettePinto” (Venancio Filho, 2004b, p. 14). Estácio é elogiado por outra personagem:
D. Emília – O que eu mais admiro no Estácio é essa coragem de se meter no sertão, a
estudar os selvagens, como se não houvesse tanta outra coisa a estudar sem tamanho sacrifício
do bem-estar. Um moço criado com tanto mimo. Estudou medicina sendo um dos ornamentos
da sociedade elegante do Rio. Formou-se. Estava conquistando nome de sábio… E deixou
tudo isso…
Para ir tentar a clínica entre os nhambiquaras. Para ser um herói. O Sr. Dr. Estácio é
paulista em quem revive a alma dos bandeirantes (Vicente de Carvalho apud Venancio Filho,
2004b, p. 15).

Vicente também estimulou Roquette a pensar segundo o modelo higienista, associado
à educação: a atenção à questão fora reforçada por sua passagem pela Secretaria do Interior do
Estado de São Paulo, em 1892, quando remodelou o serviço sanitário para evitar que doenças
como a febre amarela se espalhassem com facilidade e provocassem surtos mortíferos. O
poeta acreditava que “qualquer atuação na área da saúde que não contasse com o respaldo da
educação estaria fadada ao fracasso ou a um sucesso momentâneo, que só serviria para
enriquecer os dados de estudos epidemiológicos” (Barbosa, 1996, p. 88).
São preocupações muito próximas às que Roquette adotou posteriormente, quando
defendia que o Estado deveria atuar politicamente promovendo o saneamento e a educação
popular. O diferencial é que Roquette ampliou a noção de saneamento para todas as esferas da
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vida social: não se tratava apenas de corrigir hábitos de higiene e prevenir doenças, mas de
“sanear moralmente” o “povo” e “curar” o “organismo” nacional:
O desenvolvimento do higienismo, desde o século XIX, foi marcado pela incorporação das
populações ao saber médico, ou melhor, como objeto desse saber, provocado principalmente
pelo adensamento urbano, heterogeneidade racial e econômica da população e inércia das
autoridades em resolver os problemas relativos à salubridade. A superioridade médica nesse
contexto ficou registrada a partir da produção e execução de políticas que visaram higienizar
as populações por meio de medidas educacionais na perspectiva profilática. Para esse
propósito e para autorização e legitimação das ações concorreram os discursos de
desautorização das práticas sociais e familiares do passado, na intenção de se livrar da
“peçonha” [da escravidão]. Disseminaram-se, para isso, formas negativas de representação da
população brasileira, ao mesmo tempo em que se instituiu o discurso médico positivado para
salvar um país doente. Doença que inviabilizava a produção de um projeto nacional e, por
isso, precisava ser a população saneada, não somente na perspectiva física, como também
mental (Veiga, 2004, p. 71).

O pensamento de Roquette reflete o quanto a política e a medicina eram vasos
comunicantes naquele horizonte do pensamento da época. De acordo com a tradição do
organicismo novecentista, uma política de valor deveria ser pragmática e anti-voluntarista,
tendo como objetivo manter a saúde do corpo político e promover a harmonia de seu
funcionamento. “Nesse contexto, a atitude político-médica correta é uma atenta sagacidade
que subordina todo remédio à judiciosa apreciação dos casos” (Schlanger, 1995, p. 176)7. A
idéia, segundo Comte, não era governar os fenômenos, mas modificar seus desenvolvimentos
espontâneos, o que somente era considerado possível se conhecendo as leis que os regiam
(ibidem, p. 177).
A esses elementos, se lembrarmos também que a referência de moralidade de Roquette
era a “autoridade” do avô perante os subalternos, entende-se como tal postura correspondia
também a uma tentativa de manter a antiga divisão senhorial da sociedade, atualizando-a para
que permanecesse sem grandes alterações no contexto da nascente sociedade industrial.
Segundo depoimentos de sua filha (registrados em diversas fontes), Roquette entendia que
educar significava criar concretamente “bons” hábitos na população – cujo sentido era impor
costumes e valores –, enquanto o instruir era limitado, mecânico e menos eficaz, restringindose a uma explicação do porquê desses bons hábitos. Não bastava instruir: considerava-se
necessário introjetar uma nova disciplina na população, um novo habitus em seu cotidiano.

7

No original: « Dans ce contexte, la juste attitude político-médicale est une attentive sagacité qui subordonne
tout remède à la judicieuse appréciation des cas ».
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1.6. Da carreira antropológica à ABL
Até meados da década de 1920 Roquette dedicou-se a construir seu prestígio
intelectual angariando respeito nas principais instituições do campo da antropologia. Somente
depois ocorreu um deslocamento efetivo de seus interesses para o campo educacional.
Procurando o que havia de original no Brasil para além da mestiçagem, Roquette não hesitou
em se dedicar ao tema indígena: “antes mesmo de defender sua tese [para concluir o curso
superior], preparando-se em apenas três meses, inscreve-se para concorrer à vaga da seção de
Antropologia, Etnografia e Arqueologia do Museu Nacional. (…) Tornou-se, assim,
professor-assistente de Antropologia do Museu Nacional” (Barbosa, 1996, p. 111).
A escolha do tema foi direcionada para o concurso: A prática da medicina entre os
selvagens da América (Senado Federal, 1984, p. 6). Aprovado em 1905, começou a trabalhar
na instituição no ano seguinte e publicou o Relatório da excursão ao litoral e à região dos
lagos do Rio Grande do Sul. Pretendia estudar os sambaquis mas, “por falta de conteúdo
suficientemente expressivo (…) a maior parte do trabalho (pp. 3-27) é um relato da viagem, de
admirável sabor literário, feito com aquela sensibilidade e argúcia que encontraremos mais
tarde, (…) nas páginas encantadoras de ‘Rondônia’” (Faria, 1956/58, p. 293, 296, grifo meu).
Em síntese, foi um ótimo treino de escrita, mas um fracasso científico.
Em 1907 ainda continuava a exercer seu cargo na polícia (medicina legal) ao lado do
trabalho no MN. Em 1908, publicou seu primeiro artigo de cunho científico no Jornal do
Comércio. Sergio Miceli nota a importância de escrever nos jornais para os intelectuais da
época: “o acesso à posição de escritor aparece, nessa conjuntura, como o produto de uma
estratégia de reconversão que se impõe por força do desaparecimento do capital que a família
dispunha outrora ou, ainda pela impossibilidade de herdar esse capital em toda sua extensão”
(Miceli, 2001a, p. 23). Roquette ainda estava no início de sua carreira profissional, quando
sua busca por uma posição de maior prestígio estava sendo arduamente construída e não era
nada garantida.
Em 1909 substituiu seu antigo professor Antonio Pacheco Leão na cátedra de História
Natural do Externato Aquino, onde teve alunos como Pitanga de Almeida, Fernando Raja
Gabaglia e Francisco Venancio Filho (Venancio Filho, 1995, p. 82). Pitanga (tio de Roberto
Assumpção de Araújo) morreu jovem, enquanto Gabaglia e Venancio (o último homenageado
na dedicatória de Rondônia, com Heloisa Alberto Torres) foram colaboradores fiéis de
Roquette-Pinto durante sua vida (ibidem, p. 14). No mesmo ano, participou do Quarto
Congresso Médico Latino-americano (Rio de Janeiro), tendo escrito o ensaio Etnografia
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indígena do Brasil (Estado atual dos nossos conhecimentos). É a partir daí que adota
referências de naturalistas como Von Martius, Ehrenreich e Von den Steinen.
Em 1911 foi delegado brasileiro, acompanhando o renomado João Baptista de Lacerda
(diretor do MN no período 1895-1915), no I Congresso Universal das Raças (Londres), tendo
percorrido a Europa durante quatro meses em missão oficial. Lacerda, também antropólogo,
“responsável pelo primeiro curso de antropologia ministrado no país [no MN], em 1887,
entendia a disciplina como um ramo da biologia, afastada das teorias sociológicas ou
filosóficas” (Schwarcz, 1993, p. 78). O diretor do MN apresentou trabalho intitulado Sur les
métis au Brésil (“Sobre os mestiços no Brasil”), no qual defendia abertamente o
embranquecimento da população brasileira (Schwarcz, 1993, p. 11). A corrente predominante
no congresso era a eugenia, ou seja, “o estudo dos fatores socialmente controláveis que
podem elevar ou rebaixar qualidades raciais de gerações futuras, do ponto de vista físico e
mental” (Ribas, 1990, p. 83).
A eugenia teve grande força nas instituições científicas brasileiras de 1870 a 1930 e é
definido por Lilia M. Schwarcz como o incentivo a uma administração científica e racional da
hereditariedade:
Transformada em um movimento científico e social vigoroso a partir dos anos 1880, a
eugenia cumpria metas diversas. Como ciência, ela supunha uma nova compreensão das leis
da hereditariedade humana, cuja aplicação visava a produção de “nascimentos desejáveis e
controlados”; enquanto movimento social, preocupava-se em promover casamentos entre
determinados grupos e – talvez o mais importante – desencorajar certas uniões consideradas
nocivas à sociedade (Schwarcz, 1993, p. 60).

Sheila Schvarzman, por sua vez, explica que as ciências, em particular a medicina,
interpretavam a vida humana, desde o século XIX, como resultado de leis biológicas, que se
inscreveriam no corpo físico, fazendo com que a transmissão de características genéticas fosse
considerada a explicação do destino do Homem.
(…) Da apropriação das leis biológicas de Darwin, aplicadas ao estudo das sociedades,
pôde-se derivar a idéia de que existem raças humanas que são melhoradas ou pioradas por
cruzamentos, aliada à sua localização geográfica. Gobineau, Gustave Le Bon8, Lapouge e
8

Le Bon defendia que as “classes esclarecidas” deveriam ter como principal preocupação educar as “classes
inferiores” para que um país pudesse ter instituições democráticas (Schelbauer, 1998, p. 101). As multidões,
segundo Le Bon, “são movidas pelo ‘inconsciente’. As revoluções, as greves, os movimentos de rua são
excogitados por Le Bon como manifestação do ‘homem-massa’, que, incapaz de refletir e raciocinar, está
capacitadíssimo para agir. Desta capacidade decorria a importância das ‘elites’ como ‘guias’ ou condutores de
multidões. Produzia-se também pela educação entendida como processo de transferência do consciente para o
inconsciente de valores e atitudes, pela formação de hábitos, forma de condução mais eficaz e duradoura porque
não mediada por nenhum tipo de adesão voluntária” (Carvalho, 1998, p. 43-44). Embora não fosse eugenista
radical, Roquette compartilhava com a mesma matriz dirigista e organicista na qual Le Bon fundamentava-se.

69

outros darwinistas sociais viam no trópico e na população miscigenada fatores avessos ao
desenvolvimento de uma verdadeira civilização: moderna, evoluída e saudável. A partir dessa
formulação, era necessário melhorar as características herdadas pela eugenia (Schvarzman,
2004, p. 96).

Com isso, a idéia de embranquecer a população através da imigração européia
ganhava força no Brasil. Embora tenha sido opositor dos eugênicos mais radicais – aqueles
que pregavam a chamada “eugenia negativa”, ou seja, a eliminação dos considerados
inferiores –, Roquette-Pinto chegou a fazer um estudo para Lacerda que reforçava os
argumentos dos defensores do embranquecimento no início de sua carreira. Em Diagrama da
constituição antropológica da população do Brasil, organizado segundo as estatísticas
oficiais de 1872 a 1890, apontava a suposta tendência de que o negro desapareceria de nossa
população em um século, uma vez que sua proporção demográfica estaria diminuindo.
As conclusões de Roquette, escritas em 1914, apontavam para a tendência de
embranquecimento como produto do cruzamento entre mestiços e brancos – embora não
quisesse isso como política pública – e afirmavam inexistir preconceito racial em relação ao
negro no país. Esses elementos são exaltados por Gouvêa Filho, que reforçava a idéia do
antropólogo como uma espécie de “pai” do “povo” (reproduzindo assim o viés paternalista e
senhorial que Roquette deixava escapar nos seus registros sobre si mesmo e sobre a família):
(…) era sempre o professor de seu povo, depois de explicar – naquela linguagem admirável
de precisão e singeleza, de que o belo nunca se afastava – as conceituações de
antropogeografia e etnologia, de meio cósmico e social, para localizar as zonas de influência
do caboclo, do africano e do europeu e caracterizá-lo do ponto de vista cultural e econômico.
Numa verdadeira página de antologia, analisa a situação social da raça negra, que se fixara
preferentemente nos Estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas, Sul de Goiás,
Espírito Santo, Rio de Janeiro e Norte de São Paulo.
“Grupados assim”, dizia Roquette, “entre os maiores núcleos de população, os
descendentes da raça negra – sem a qual não haveria hoje nem união nem progresso – são
absorvidos e transformados rapidamente porque não foram insulados por nenhum preconceito.
Essa distribuição geográfica é, pois, um dos fatores mais importantes no desaparecimento dos
negros, desaparecimento esse que se vai apressando, por outro lado, por causas puramente
sociais, estranhas à geografia”.
“Em 1872 formavam cerca de 16% da nossa população; em 1890 já desciam a 12%; em
1912 deveriam andar por 9%, enquanto os brancos subiam de 38% em 1872 a 44% em 1890 e
50% em 1912”.
“Aquela distribuição nasceu de determinantes geológicas e agrícolas particulares; foi a terra
que impôs a repartição dos negros pelo Brasil” (Gouvêa Filho, 1955, p. 10-11).

Destaca-se, nessas passagens, a determinação do meio e da geografia sobre os destinos
da população, do desenvolvimento econômico e da nação. Após essa incursão no tratamento
de dados demográficos da população negra no Brasil, que refletia o ambiente eugênico da
antropologia da época – e, sobretudo, os interesses do diretor do Museu Nacional –, Roquette
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resolveu se concentrar no estudo das populações indígenas. A opção, anterior inclusive à
viagem com a Comissão Rondon, explica-se em parte pelas pesquisas do próprio professor
Lacerda, que, conforme Ana Maria Barbosa ressalta, dedicava-se não somente ao estudo dos
mestiços, mas também à temática indígena, em áreas como a antropologia, a fisiologia e a
microbiologia (Barbosa, 1996, p. 162). Baptista de Lacerda havia publicado seu primeiro
estudo sobre os indígenas no primeiro volume da revista Arquivos do Museu Nacional
(Venancio Filho, 2004a, p. 64).
Como se pode verificar, Roquette sabia se ajustar bem às expectativas do incipiente
campo científico em que estava inserido. Antes de viajar para a Serra do Norte, apresentou o
trabalho Nota sobre os índios nhambiquaras do Brasil Central no XVIII Congresso
Internacional de Americanistas, em Londres (1912), utilizando os materiais que a Comissão
Rondon havia enviado ao Museu Nacional:
O major Libânio Koluizôrôcê e outros índios empregados na linha [telegráfica] haviam
tratado de conseguir, com sua gente, artefatos da própria indústria para a “Casa grande do
Governo” [Museu] no Rio [de Janeiro], onde ele vira tanta coisa de índio. Era recomendação
de Rondon. Foi religiosamente cumprida, tanto mais quanto, pelo assunto, interessou-se
bastante o encarregado da estação [telegráfica de Utiarití], Sr. Lima.
Esse material denota influência civilizada e certo apuro de fabricação que denuncia a
encomenda; no entanto, é valioso como elemento de comparação para o estudo do progresso
cultural da tribo [Parecis do rio Papagaio] (Roquette-Pinto, 1938, p. 299, grifo do original).

Este direcionamento à temática indígena decorreu, portanto, da grande quantidade de
materiais recebidos pelo Museu do então tenente-coronel Rondon, que, ao estabelecer esse
laço com a instituição, estava criando as condições para legitimar a constituição do Serviço de
Proteção ao Índio (SPI), fundado em 1910. Aliás, o SPI “fazia parte, desde sua criação, do
Ministério da Agricultura, da Indústria e do Comércio – ao qual era também vinculado o
Museu Nacional –, que tinha entre seus objetivos promover o progresso científico da
agricultura e da civilização do mundo rural” (Souza Lima, 2002, p. 166, grifos do original).
Tanto o MN quanto o SPI integraram-se aos esforços dos poderes públicos, sobretudo através
do poderoso Ministério da Agricultura, de explorar as matérias-primas brasileiras e gerir a
mão-de-obra camponesa, inclusive a indígena.
Para Roquette, viajar com a Comissão Rondon era uma oportunidade de se destacar
como cientista, em um campo da antropologia em expansão, pois os povos que ali viviam
localizavam-se nas fronteiras do país e eram pouco conhecidos. Ainda que os materiais
utilizados para a exposição de seu trabalho no Congresso de Americanistas de 1912 fossem de
grupos que já tinham contato com o “homem branco”, a região era propícia para se encontrar
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povos ainda isolados, como efetivamente ocorreu. Em julho daquele ano surgiu a
oportunidade ver de perto o que havia analisado teoricamente no trabalho sobre os
nhambiquaras. Na viagem (ver mapa da região no Anexo A) também foram realizadas
filmagens – integradas ao acervo da filmoteca do MN (inaugurada em 1910) e apresentadas
em conferência na instituição em 15 de março de 1913 – e elaboradas “fichas antropológicas e
fonogramas com músicas dos índios e canções sertanejas” (Roquette-Pinto, 1938, p. 303).
Seu objetivo de angariar prestígio com a pesquisa e com os resultados obtidos teve
sucesso. Afinal, as conferências chegavam a “suplantar o teatro lírico na preferência do
público. (…) Em 1913, (…) Roquette-Pinto promoveu no Museu Nacional (…) uma série de
palestras sobre suas pesquisa entre os índios Parecis e Nhambiquaras, utilizando, para isso,
projeções cinematográficas”. Na Biblioteca Nacional, no segundo semestre daquele ano,
ministrou conferência intitulada Aborígenes e etnógrafos (Aguiar, 2002, p. 368-369).
De qualquer forma, o principal produto da viagem a Serra do Norte foi a obra
Rondônia (1917), que lhe projetou como intelectual de porte. No livro-relato, Roquette
revelou ao público a necessidade de uma nova visão do sertanejo. Com isso, apontava
caminhos para a renovação do conhecimento antropológico, elevando o mestiço ao status de
herói nacional, posição oposta à do establishment científico:
Ainda mesmo desprezando o texto, restam os documentos gráficos, que retratam os
recantos naturais da terra da Rondônia, a vida dos seus homens primitivos e, mais do que isso,
os resultados da obra fecunda dos sertanejos do Brasil, dirigidos pelo ideal feito homem.
Acredita o autor que só assim pode explicar o acolhimento recebido.
Se, como estudioso, as observações científicas que pude realizar – quase todas de grande
alcance para o conhecimento da antropologia sul-americana – o encheram de alegria;
brasileiro, deu-se por bem pago daqueles dias de privações e perigos, porque voltou da
Rondônia com a alma refeita, confiante na sua gente, que alguns acreditam fraca e incapaz,
porque é povo magro e feio…
São feios, efetivamente, aqueles sertanejos; muitos, além disso, vivem trabalhando,
trabalhados 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.
É preciso ir lá para retemperar a confiança nos destinos da raça e voltar desmentindo os
pregoeiros da sua decadência.
Não é, nem pode ser, nação involuída a que tem meia dúzia de filhos capazes de tais
heroísmos (Roquette-Pinto, 1938, p. 13-14, grifo do original).

Pela obra recebeu, em julho de 1917, o Prêmio Pedro II do Instituto Histórico e
Geográfico do Brasil (IHGB), honraria concedida anteriormente a autores como Capistrano de
Abreu e Basílio de Magalhães. Roquette era sócio do IHGB, além de ter sido secretário da
instituição de 1914 a 19. Sua posição de cientista também o levou à docência.
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Em 1916 foi nomeado professor de História Natural na Escola Normal do Rio de
Janeiro, futuro Instituto de Educação do Rio de Janeiro (IERJ). A docência na Escola Normal
foi produto do convite de Afrânio Peixoto, cuja trajetória profissional tinha afinidades com a
de Roquette. Peixoto diplomou-se na Faculdade de Medicina de Salvador em 1897 e foi
convidado para assumir, no Rio de Janeiro, a Inspetoria de Saúde Pública (1902) e a Diretoria
do Hospital Nacional de Alienados (1904). Em 1907 foi nomeado professor na Faculdade de
Medicina da capital, sendo responsável pela cadeira de Medicina Legal, mesma especialidade
que Roquette exerceu profissionalmente. Em 1915, Peixoto tornou-se diretor da Escola
Normal do Rio de Janeiro e diretor da Instrução Pública do Distrito Federal no ano seguinte,
quando convidou Roquette para compor o quadro do educandário.
Já na posição de intelectual de destaque, Roquette foi para o Paraguai, em maio de
1920, inaugurar a cadeira de Fisiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Nacional
de Assunção, após seu primo Alfredo Pinto ter “cavado” o convite. Encarregou-se da aula
inaugural do curso (intitulada “O conceito atual da vida”), permaneceu por seis meses na
cadeira de Fisiologia Experimental, veio ao Brasil e retornou ao país vizinho em 1921:
Em 1920 Roquette-Pinto esteve cerca de seis meses em comissão no Paraguai, “a fim de
realizar estudos de antropologia, colher material para as coleções do Museu Nacional, estreitar
relações com os cientistas e departamentos técnicos daquele país”. Em 1921 voltou ainda uma
vez ao Paraguai, a fim de lecionar fisiologia na Faculdade de Medicina da Universidade de
Assunção. De volta ao Brasil, dirigiram-lhe os intelectuais paraguaios uma carta de despedida
na qual se encontra este trecho: “Pode voltar para a sua pátria certo de que neste pouco tempo
fez mais para que o Paraguai se olvidasse da guerra do que toda a Diplomacia em 50 anos”
(Faria, 1956/58, p. 298).

Com o material colhido naquele país, sistematizou o trabalho On the Ñanduti of
Paraguay (“Sobre os nhanduti do Paraguai”), apresentado no XXI Congresso Internacional de
Americanistas, realizado em Haia e Gottenburgo (1924). Assim que retornou da Europa, foi
empossado no cargo de Professor-Chefe da Divisão de Antropologia e Etnografia do Museu
Nacional. “Dois anos depois passaria a diretor da instituição” (Faria, 1958/58, p. 299).
Reunindo diversas pesquisas e conferências realizadas, publicou a coletânea Seixos rolados:
estudos brasileiros (1927), título inspirado na passagem de Rondônia que descreve a
característica geológica das pedras do rio Nhambiquaras, no qual havia sido instalada, em sua
margem, a estratégica estação telegráfica “Nhambiquaras” (Roquette-Pinto, 1938, p. 169).
É significativo que o título tenha sido “seixos rolados”, que remetia não apenas ao
nome do rio em questão, mas também ao povo indígena recém-descoberto pela Comissão
Rondon. Homem e Natureza, sociedade e território, presente e passado uniam-se na mesma
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paisagem. Igualmente, o rio onde identificou os “seixos rolados” contava com a presença do
Estado (por meio da estação telegráfica), ainda que na distante Serra do Norte. Assim eram
dados os contornos da nação, que ainda estava para ser compreendida e construída – daí o
subtítulo “estudos brasileiros”. No ano de publicação da coletânea (1927), Roquette fez sua
livre-docência na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, “com uma tese sobre a
Dinoponera grandis, a terrível formiga da Amazônia conhecida com o nome de ‘Tocandira’”
(Gouvêa Filho, 1955, p. 32).
Após o sucesso de Rondônia, as viagens ao Paraguai e a consolidação de sua carreira
no MN, tentou seguir os passos de Vicente de Carvalho, concorrendo pela primeira vez (31 de
maio de 1924) a uma vaga na Academia Brasileira de Letras (ABL), aberta por ocasião da
morte do poeta. Somente conseguiu ser aceito na instituição três anos depois. Mas a
concessão dos colegas de ABL não foi suave, mostrando as dificuldades que Roquette teve
em se afirmar como membro dessa fração intelectual – os “escândalos” de sua vida pessoal
podem ter interferido nesse processo. Mesmo tendo sucesso na empreitada, tomou posse da
cadeira que era de Sylvio Romero, tendo que proferir incômodo discurso de ingresso:
Não bastasse não ter nenhuma afinidade com o crítico [Sylvio Romero], exigem-lhe o
elogio a Osório Duque Estrada, uma das imagens que Roquette tivera que lavar na memória
paraguaia em [sua viagem àquele país em] 1920. Ele, que havia solicitado a cadeira de quem
ele mais teve afinidades na vida [Vicente de Carvalho], recebe a de quem nunca respeitou.
Talvez tivesse sido pedir-lhe demais (Barbosa, 1996, p. 459).

Os confrades da ABL não facilitaram em nada a vida de Roquette, fazendo da vitória
que foi a obtenção de uma cadeira uma espécie de derrota moral naquele pequeno círculo.
Sylvio Romero (que era rival de Capistrano de Abreu, um dos autores que inspirava Roquette)
defendia posições intelectuais contrárias às do antropólogo:
Dentro do contexto intelectual da época, a produção de [Sylvio] Romero se destacou pelo
radicalismo das posições e o apego ao naturalismo evolucionista, em oposição ao positivismo
francês. Empregando uma terminologia até então desconhecida – retirada de autores como
Haeckel, Darwin e Spencer –, esse intelectual de Recife acreditava ver na mestiçagem – tão
temida – a saída para uma possível homogeneidade nacional.
A novidade estava, porém, não apenas na argumentação, como também na postura teórica
(compartilhada por boa parte dos mestres de Recife), que encontravam no “critério
etnográfico” a chave para desvendar os problemas nacionais. Nele, o princípio biológico da
raça aparecia como o denominador comum para todo o conhecimento. Tudo passava pelo fator
raça e era a ela que se deveria retornar se o que se buscava explicar era justamente o futuro da
nação (Schwarcz, 1993, p. 153-154).

Roquette entendia que o crítico baseava-se em conceitos muito deterministas. Para o
antropólogo, a mestiçagem não deveria levar à homogeneidade racial. O único ponto em que
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se autoidentificava com seu antecessor na ABL era a discussão acerca dos destinos da nação,
que Romero teria absorvido do remoto José Bonifácio. Mas com isso apenas fazia uma crítica
velada. Queria lembrar que ele, Roquette, era detentor de maior erudição e cultura do que
Romero: havia lido o autor que originalmente teria inspirado o debate da questão nacional no
Brasil (Goethe), ao contrário do crítico, que haveria absorvido a temática secundariamente,
pela leitura que Bonifácio fez de Goethe (Roquette-Pinto, 1932, p. 6).
Assim, Roquette colocava-se como ponto culminante de uma suposta tradição
germanófila dos intelectuais nacionais de reflexão sobre a brasilidade, particularmente aqueles
que se dedicavam às ciências naturais. Além disso, ombrava-se com o prestigiado Sylvio
Romero, de modo a tentar realizar o sonho de se tornar tão importante para o “espírito
brasileiro” como teria sido Goethe para a construção do “espírito alemão” moderno.
O ano anterior, 1926, marcou também seu início na direção do Museu Nacional,
momento a partir do qual voltou seus interesses prioritariamente para a consolidação de uma
proposta e uma ação no campo do que se convencionava chamar “educação popular”
(educação para o “povo”, em um sentido mais nacionalista do que propriamente
“democrático”). A conversão da antropologia à educação também se expressou na proposta de
constituição de radioescolas pelo país (1926), marcando uma mudança de rumo nesse outro
campo de atuação. Essa etapa de vida iniciada em meados da década de 1920, exatamente por
abrigar especificidades que a caracterizam como unidade, será analisada mais adiante. Em
cerca de 20 anos, portanto, que vão da medicina legal até a direção no MN e o ingresso na
ABL, sua trajetória pode ser delineada pelos esforços em coroar institucionalmente uma bemsucedida carreira acadêmica e a construção de sua figura pública sobretudo através de
Rondônia. No entanto, antes de analisar seu trânsito à educação, é necessário uma prospecção
acerca de seu pensamento, base sobre a qual construiu intervenções no debate educacional.
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CAPÍTULO 2 – CIÊNCIA E NACIONALISMO: A CONSOLIDAÇÃO DE UM
IDEÓLOGO DA CULTURA BRASILEIRA E SUA CONVERSÃO A EDUCADOR
A antropologia prova que o homem do
Brasil precisa ser assistido e educado e não
substituído (Roquette-Pinto).
Neste capítulo, abordo os debates antropológicos que sustentaram o pensamento de
Roquette-Pinto, os quais giravam em torno da questão da raça e da mestiçagem. Nesse
percurso, exploro alguns dos principais autores e idéias que lhe influenciaram, bem como
saliento sua posição combativa diante do debate intelectual da época. Destacam-se as
contribuições substanciais de Euclides da Cunha, Manoel Bomfim e a oposição firme a Sylvio
Romero e aos eugenistas radicais. Diante das considerações desses autores, somadas à sua
bagagem positivista, naturalista, higienista e às leituras de Goethe, estruturou um
“diagnóstico” muito peculiar dos problemas nacionais. Tratava-se do esforço em tentar
abandonar perspectivas exclusivamente biologizantes para adentrar no campo cultural. No
entanto, parece ter ficado a um meio caminho de ambas.
No entanto, fez uma opção explícita por não manifestar publicamente posições
político-partidárias ou ideológicas em um momento tão efervescente e propício para isso.
Como estava imerso em um ambiente notadamente programático, que exigia manifestos e
respostas militantes a todo momento, engajou-se na grande “causa” que era a educação nos
anos 1920. Seu pensamento envolveu a tentativa ambígua de equilibrar princípios liberais e
anti-liberais em um momento de tensões e conflitos na vida republicana brasileira. Tal postura
foi produto do debate intelectual e do ambiente no qual estava inserido, o que se verifica
através de seus projetos educativos no Museu Nacional.

2.1. Raça, povo e nação traduzidos em ciências, letras e artes
Roquette foi atraído inicialmente para a medicina pela perspectiva de clinicar. Logo
que se formou, foi trabalhar com o sogro, que era obstetra e ginecologista (Barbosa de Sousa,
2000, p. 42) A oportunidade concretizou-se por pouco tempo, convivendo com o exercício da
atividade de legista da polícia. Simultaneamente, apareceu a oportunidade de inserção
institucional no Museu Nacional. Na época, sua formação superior foi um trunfo para ocupar
a posição, pois o curso era a única alternativa para quem quisesse seguir qualquer carreira
vinculada às ciências naturais. A antropologia era mais um dos ramos de especialização da
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medicina – embora pouco valorizado – e foi no contexto de época desse campo científico que
participou ativamente nas discussões sobre raça.
Para a medicina e a antropologia, raça e corpo eram elementos essencialmente ligados:
Com efeito, o termo raça é introduzido na literatura mais especializada em inícios do
século XIX por Georges Cuvier, inaugurando a idéia da existência de heranças físicas
permanentes entre os vários grupos humanos (…). Esboçava-se um projeto marcado pela
diferença de atitude entre o cronista do século XVI e o naturalista do século XIX (…).
Delineia-se, a partir de então, certa reorientação intelectual, uma reação ao Iluminismo em
sua visão unitária da humanidade. Tratava-se de uma investida contra os pressupostos
igualitários das revoluções burguesas, cujo novo suporte intelectual concentrava-se na idéia de
raça, que em tal contexto cada vez mais se aproximava da noção de povo. O discurso racial
surgia, dessa maneira, como variante do debate sobre a cidadania, já que no interior desses
novos modelos discorria-se mais sobre as determinações do grupo biológico do que sobre o
arbítrio do indivíduo (Schwarcz, 1993, p. 47).

O debate centrava-se, portanto, entre aqueles que acreditavam que havia apenas uma
humanidade (monogenistas) e aqueles que entendiam haver diversas humanidades
(poligenistas), que podiam ser hierarquizadas de acordo com seu nível de “evolução”. Essa
oposição só foi amenizada após a publicação de A origem das espécies, de Charles Darwin,
ainda que o antagonismo entre ambas correntes não tenha deixado de existir: “monogenistas
(…) continuaram a hierarquizar raças e povos em função de seus diferentes níveis mentais e
morais. (…) poligenistas (…) afirmavam que as espécies humanas tinham se separado havia
tempo suficiente para configurarem heranças e aptidões diversas” (Schwarcz, 1993, p. 55). A
diferença é que, antes de Darwin, os debates entre ambas as correntes eram quase que
exclusivamente biológicos, passando depois a agregar variáveis que consideravam “questões
de cunho político e cultural” (loc. cit.) para reforçar suas posições.
No Brasil, Roquette era crítico dos poligenistas e dos que, mesmo depois de Darwin,
sustentavam a hierarquização biológica das raças. Entendia que o “separatismo” dos
darwinistas sociais barrava o desenvolvimento da nação, pois consideravam os mestiços seres
humanos “debilitados” biologicamente, incapazes de contribuir para o progresso. Sua
preocupação foi, portanto, tentar se deslocar de biologismos para o estudo das determinantes
“sociológicas”. Mas a influência positivista ainda colocava sua compreensão em termos de
determinação: “creio que o homem e a natureza são exclusivamente governados por leis
imutáveis, superiores a quaisquer vontades” (Roquette-Pinto apud Barbosa, 1968, p. 175).
Para se contrapor aos darwinistas sociais, utilizava noções como a de ecologia,
resgatava Lamarck – para quem a hereditariedade assimila fatores exteriores – e o
mendelismo – que entende ser a hereditariedade baseada na transmissão genética
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(Schvarzman, 2004, p. 97). Mesmo assim, sua compreensão da história humana continuava a
se fundamentar no aparato teórico das ciências naturais:
A ecologia, na bela expressão de Morselli, cuida da “harmonia di tutto il creato”. (…)
Enquanto todo mundo repetia que a lei suprema na história dos seres vivos é a luta pela
existência, gerando a seleção dos mais aptos pela eliminação dos outros, enquanto os cientistas
se esqueciam das construções geniais de Lamarck, que demonstravam a insofismável
influência do meio gerando a adaptação dos organismos, a ecologia não se podia compreender.
Hoje, porém, o neolamarckismo passou a dominar, juntando-se à doutrina de que as espécies
podem gerar outras novas sem luta, por mutação, e às leis da predominância de caracteres
hereditários formuladas pelo frade Mendel. Posto de lado o puro darwinismo, eminentemente
separatista, o mundo sábio pode aceitar facilmente a ecologia como história integral da
Natureza (Roquette-Pinto, 1919, p. 68-69).

Roquette entendia que tanto o neolamarckismo quanto o mendelismo representavam
contribuições relevantes para a ciência, sem ser contra nenhuma dessas perspectivas. Sua
crítica destinava-se ao “puro darwinismo”, voltando-se contra aqueles que defendiam uma
perspectiva eugênica radical, única corrente que renegava integralmente:
A chamada “questão social” que agita a República era, para os cientistas, uma questão de
meio – que deveria ser higienizado de doenças ou vícios – ou de hereditariedade, que deveria
ser acompanhada e tratada. Dessa forma, cientistas assumem-se como vanguarda da
regeneração do país e tornam-se figuras de relevo na constituição política do “corpo” da
nação.
Roquette-Pinto participa das várias instituições que se dedicam ao saneamento físico e
moral, mas (…) não acredita na transmissão hereditária de caracteres adquiridos nem vê nos
cruzamentos entre brancos e negros fator de degeneração da raça. Como presidente do I
Congresso Brasileiro de Eugenia em 1929, opôs-se ao viés racista de Renato Kehl, advogado
paulista, fundador da Sociedade Eugênica de São Paulo (Schvarzman, 2004, p. 97).

Na verdade, Roquette tentava conciliar teoricamente influências genéticas e
ambientais sobre o Homem. Acreditava mais na influência do meio, mas não abdicava da
hierarquização das raças, ainda que atenuada e psicologizada. Nesse sentido, não escapava
dos axiomas do debate científico nacional, baseado em posturas biologizantes (algumas mais,
outras menos extremadas) na interpretação da sociedade e dedicado, sobretudo, a se debruçar
sobre as populações sertanejas do interior, em especial na antropologia.
No campo pedagógico, havia posturas de espectros variados no que se refere a tais
posicionamentos: “as distâncias entre o pensamento de Anísio [Teixeira] e Lourenço [Filho]
manifestavam-se especialmente quanto à ênfase no primado da educação; Lourenço
privilegiava o biológico9; Anísio, diversamente, acreditava no filosófico” (Vidal, 2001b, p.

9

Lourenço Filho fez dois anos de Medicina, voltado para a Psiquiatria, antes de ingressar e concluir o curso de
Direito (Vidal, 2007). Isso explica sua linha mais biologizante e o interesse na psicologia aplicada à educação.
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95). Por outro lado, Fernando de Azevedo ilustrava uma posição que caminhou entre
biologismos e questões culturais: Azevedo “foi o primeiro Secretário da Sociedade Eugênica
de São Paulo (1919) e o primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia (1935)”
(Vidal, 2001a, p. 69). Tal afinidade com Roquette não se resumia ao teor do pensamento
social, mas também se manifestava na ação: “Roquette-Pinto, entendendo que os problemas
brasileiros não encontravam origem na miscigenação racial de seu povo e, portanto,
procurando transformar o Brasil através da Educação, trabalhou com Fernando de Azevedo”
(Ribas, 1990, p. 49). A partir dessas perspectivas que tentavam conciliar minimamente
biológico e social, a antropologia se tornou fonte dos diagnósticos dos problemas nacionais e
se debruçou sobre a educação como solução viável para o progresso do país.
Na medida em que Roquette criticava duramente os eugenistas radicais (pela noção de
degeneração racial do mestiço) e os “separatistas” (darwinismo social), via problemas na
desesperança de Euclides em relação ao sertanejo. Assim, saiu em defesa dos mestiços,
classificados em diversas variantes: “o jagunço sertanejo, o caucheiro10 conquistador, o
seringueiro industrial” (Roquette-Pinto, 1919, p. 70). Mário de Andrade, igualmente
influenciado por Euclides, também percebia uma miríade de “tipos” sertanejos pelo país, tais
como “bandeirantes”, “seringueiros” e “gaúchos” (Andrade, 1923).
Em Roquette, cada uma das variantes de mestiços identificadas corresponderia a uma
“sub-raça sertaneja”, produto de múltiplos cruzamentos raciais, mas também da geografia.
Essa tradição de pensamento remonta a concepções organicistas que foram particularmente
fortes no século XIX, segundo as quais a constituição orgânica da humanidade era testemunho
das variações geográficas e climáticas do planeta. “Assim como a flora terrestre se diversifica
segundo os lugares, la flora histórica se diversifica segundo os lugares e as épocas”
(Schlanger, 1995, p. 231)11.
Pelo fato de Euclides ter pretendido “esboçar os traços mais expressivos das subraças” em Os sertões, o antropólogo reforçava a idéia de que o escritor também fazia ciência
ou, mais precisamente, um “livro de genuína etnografia” (Roquette-Pinto, 1919, p. 72). De
fato, Euclides inspirou-se em esquemas da ciência de sua época para compor a obra:

10

O termo caucheiro designa a árvore amazônica e também o trabalhador que vive dessa economia, mais
conhecido como seringueiro. Apesar de desmerecer os mestiços, Euclides da Cunha elogiava os caucheiros na
obra Contrastes e confortos, por sua luta contra a natureza selvagem e pela indispensável ocupação do território
nacional (que necessitava proteção) através dessa atividade extrativa (Freyre, 1941).
11
No original: « Tout comme la flore terrestre se diversifie selon les lieux, la flore historique se diversifie selon
les lieux et les temps ».
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Não foi à toa que Euclides estruturou Os sertões nas três partes que o formam: “A terra”,
“O homem” e “A luta”. Ele estava simplesmente moldando o seu livro aos preceitos básicos
do determinismo e do naturalismo, que enxergavam na combinação dos fatores meio, raça e
momento os elementos essenciais da atividade espiritual e da decolagem histórica. O meio
seria o ambiente geográfico e físico que condicionava o povo que nele vivia. A raça
correspondia às disposições e potencialidades inatas do homem. O momento era o enredo, a
obra, o “realizado”, cuja explicação seria dada justamente pela conjugação das duas primeiras
causas. O naturalismo, cabe destacar, foi adotado, com nuances diferenciadoras, por críticos e
historiadores do quilate de Silvio Romero, Araripe Júnior, José Veríssimo e Capistrano de
Abreu, entre outros (Aguiar, 2000, p. 176-178).

Para Roquette, o “sertanejo” é um “mestiço” (não-branco) e, sobretudo, um
“assimilado”: “há índios perfeitamente assimilados pela nossa modesta cultura brasileira do
interior; esses estão fora de questão. São, de fato, sertanejos. Trabalham, produzem, querem
aprender. Não são mais índios” (Roquette-Pinto, 1938, p. 304, grifo do original). Tanto que
sente a necessidade de utilizar o adjetivo “branco” quando encontra um “sertanejo” diferente
do conceito geral. Um “sertanejo branco” é, portanto, um fato raro, digno de nota etnográfica:
“Genésio é falador. Nasceu em Minas, andou por S. Paulo e Goiás, está em Mato Grosso há
muitos anos. Tem retalhado, a pé, todo o grande sertão desses Estados, que ele conhece como
gente grande. É o tipo do sertanejo branco” (Roquette-Pinto, 1938, p. 151, grifos do original).
O “mestiço” correspondia ao ocupante do interior bravio (o hinterland) e promotor do
desenvolvimento econômico, peça fundamental para a construção da nação. Sem ele,
considerava o antropólogo, vastas zonas do território estariam ainda sem presença humana (ou
já teriam sido conquistadas por outros países). Ao buscar no “sertanejo” ou no “mestiço” o
fundamento da brasilidade, adaptou o conceito europeu novecentista de nação (“um pedaço de
terra habitado por um povo”) ao Brasil: precisava encontrar (e construir) um “povo” para
justificar a identidade nacional. A defesa do “mestiço” era, além disso, um ótimo anteparo
simbólico para atenuar as clivagens sociais do país: “firmava-se então uma visão positiva da
convivência racial nessas regiões, em oposição à realidade dos Estados Unidos ou às
experiências do passado como a revolução haitiana. (…) [a mestiçagem era apresentada]
como prova da falta de preconceitos” (Quintero-Rivera, 2000, p. 69). Roquette tentava,
portanto, apresentar uma perspectiva antropológica que viabilizasse um projeto de nação
capaz de diluir as percepções de raça e pudesse se concentrar mais em questões sociais.

2.2. Antropologia: ciência a serviço do Estado
Tendo nascido essencialmente como ferramenta dos impérios coloniais, a antropologia
adquiriu especificidades na América Latina, mas não deixou de ser utilizada como meio de
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controle e dominação dos Estados nacionais sobre populações cujos vínculos com os poderes
centrais eram tênues. Os primeiros contatos de Roquette com a antropologia foram em seus
anos de formação superior no curso de medicina. A partir de sua bagagem nacionalista, das
influências dos intelectuais que lhe eram próximos e da atenção ao tema indígena, sua viagem
com a Comissão Rondon (1912) lhe permitiu participar dos primórdios do sertanismo no
Brasil, iniciado 5 anos antes. O antropólogo era entusiasta de iniciativas dessa natureza.
Para compreender o sentido e a concepção do sertanismo, uma das expressões locais
do indigenismo latino-americano, Antonio Carlos Souza Lima apresenta excelente panorama
dessa prática em capítulo do livro Antropologia, Impérios e Estados nacionais (L’Estoile,
Neiburg e Sigaud, 2002, p. 159-186). O indigenismo surgiu no contexto da Revolução
Mexicana de 1910. Trata-se de uma política de integração dos indígenas dos Estados
americanos à nação, apoiando-se na antropologia como ciência. O autor compreende o
indigenismo a partir da noção de tradição de conhecimento “devotado à gestão das
populações etnicamente diferenciadas em contexto colonial” (Souza Lima, 2002, p. 160).
Quintero-Rivera, por sua vez, utiliza a noção de Outro interior de modo similar,
referindo-se assim “àqueles grupos que são identificados como diferentes no interior das
fronteiras nacionais. No entanto, também seria possível conceder a esse termo uma outra
dimensão, que daria conta das contradições dentro do imaginário sobre a própria identidade”
(Quintero-Rivera, 2000, p. 16). Ou seja, ambos autores tratam da questão do estabelecimento
(intrínseco ou extrínseco) das identidades étnicas dentro de Estados nacionais.
Para Souza Lima, essa tradição de conhecimento consiste em “definir, classificar e
hierarquizar, reagrupar e localizar” os povos etnicamente diferenciados em territórios sociais
e geográficos, a partir dos quais é possível estabelecer linhas de atuação para a gestão do
poder público central. Essa gestão das populações dominadas expressa-se, no Brasil, através
de três formas: as tradições “sertanista”, “missionária” e “mercantil”. Em certas condições,
esses povos eram (e ainda são, por vezes) utilizados como mera mão-de-obra barata, o que o
autor classifica como “tradição escravocrata” (Souza Lima, 2002, p. 160).
A concepção de intervenção antropológica à qual Roquette-Pinto se vinculava era a
“tradição sertanista”, que correspondia, nas primeiras décadas do século XX, ao esforço de
efetivar o controle de todo o território nacional por parte do Estado, uma vez que a
demarcação oficial de muitas das fronteiras do Brasil com seus vizinhos era recente. O
sertanismo remete à noção de sertão, tão cara a Roquette:

81

Trata-se, na origem, de um termo usado pelos portugueses para designar as práticas de
exploração nos diversos contextos do mundo colonial lusitano desde o fim do século XV (…).
Explorar e determinar os contornos de espaços geográficos desconhecidos, assimilando-os ao
“mundo conhecido” do explorador, estabelecendo conhecimentos com valor estratégico, em
termos geopolíticos e econômicos, que possam ser usados como fontes de informação para a
exploração comercial; esboçar uma descrição das populações autóctones, mantendo contatos e
trocas, embora preparando uma guerra de conquista: eis algumas das práticas próprias da
“tradição sertanista”. No século XX, no contexto da proteção oficial ao índio, o sertanista
tornou-se um especialista em técnicas de atração e pacificação dos povos indígenas ainda não
submetidos ao aparelho estatal, quer se trate dos que não têm contatos assíduos com o
colonizador e desejariam se manter a distância, quer dos que ainda estão em guerra contra
certos segmentos da sociedade e do Estado brasileiros (Souza Lima, 2002, p. 160-161, grifos
do original).

Além de se vincular ao contexto do indigenismo, o sertanismo também se inspirou em
instituições científicas como o Museu Nacional da Cidade do México, as Universidades de
Columbia, Harvard e Pensilvânia (EUA) e os museus prussianos (Souza Lima, 2002, p. 162).
Não por acaso, a Comissão Rondon estabeleceu fortes laços com o Museu Nacional do Rio de
Janeiro e ambos eram submetidos administrativamente ao Ministério da Agricultura.
A filiação de Roquette à tradição sertanista é subentendida em suas próprias palavras
em Rondônia, quando destaca o esforço contínuo e prolongado de diversos agentes, ligados
diretamente ou não ao Estado, em assimilar as populações indígenas – no caso, os Parecis (no
Anexo A pode-se verificar a localização geográfica desse povo) – à sociedade oficial
hegemônica (o primeiro contato datava de 1718), sem sucessos de grande monta até as
iniciativas de Rondon: “só agora, por amizade de alguns velhos chefes influentes, pôde
Rondon conseguir lendas, tradições e explicações de maior alcance. (…) Para decifrar os
enigmas de um povo selvagem é preciso o concurso de muitos observadores. E há enigmas
que ficarão eternamente na sombra” (Roquette-Pinto, 1938, p. 20). A busca de compreensão
da cultura pareci tinha a intenção professada de produzir um conhecimento do Estado sobre
aqueles povos “neolíticos”, reserva moral do país, que Roquette entendia que deveria ser
“preservada”. Os “sertanejos”, por sua vez, deveriam ser integrados.
As mudanças no Brasil de fins do século XIX (abolição da escravidão, proclamação da
República e separação entre Igreja e Estado) colocaram para os intelectuais a questão da
identidade nacional: procuravam-se respostas acerca das perspectivas de gestão das
populações negras e indígenas do território nacional, divididas em distintas categorias de
mestiços e de acordo com o grau de enfrentamento ou integração com os poderes constituídos.
Lilia M. Schwarcz lembra, nesse sentido, que
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Para além dos problemas mais prementes relativos à substituição da mão-de-obra ou
mesmo à conservação de uma hierarquia social bastante rígida, parecia ser preciso estabelecer
critérios diferenciados de cidadania.
É nesse sentido que o tema racial, apesar de suas implicações negativas, se transforma em
um novo argumento de sucesso para o estabelecimento das diferenças sociais. Mas a adoção
dessas teorias não podia ser tão imediata nesse contexto. De um lado, esses modelos pareciam
justificar cientificamente organizações e hierarquias tradicionais que pela primeira vez – com
o fim da escravidão – começavam a ser publicamente colocadas em questão. De outro lado,
porém, devido à sua interpretação pessimista da mestiçagem, tais teorias acabavam por
inviabilizar um projeto nacional que mal começara a se montar (Schwarcz, 1993, p. 18).

Esse é o motivo pelo qual a Comissão Rondon foi considerada tão importante por
Roquette-Pinto, que defendia em Rondônia que o valor da obra de Rondon não era o
estabelecimento da linha telegráfica em si, mas sim a abertura de estradas da expedição, capaz
de “apertar” os laços da nacionalidade, recurso fundamental para o controle do território pelo
Estado (Roquette-Pinto, 1938, p. 157). Em outra passagem, estabelecia sua própria hierarquia
na qual classificava os habitantes do território brasileiro. Nela, os indígenas ainda sem contato
com o “homem branco” deveriam ser “preservados” tal como se fossem animais ou plantas
pré-históricas a serem estudadas, enquanto os “sertanejos” poderiam e deveriam ser a mão-deobra destinada a desenvolver economicamente o país:
Nosso papel social deve ser simplesmente proteger, sem procurar dirigir nem aproveitar
essa gente. (…)
Ainda mais. Quem pretender governá-los cairá no erro funesto e secular; na melhor das
intenções, deturpará os índios. O programa será proteger sem dirigir, para não perturbar sua
evolução espontânea. (…)
O sertanejo encontra, nos documentos de que procurei rechear este trabalho, simples e
sincero, a sua melhor defesa. A conquista da RONDÔNIA foi obra de sua abnegação, de seu
talento e da sua resistência. Os milheiros de kms. de estrada que lá se estendem hão de figurar
nos mapas do Brasil em traço largo, afirmando ao mundo o valor dos seus filhos (RoquettePinto, 1938, 304-305).

O lugar do indígena isolado era o de mero objeto da ciência, a ser tutelado pelo Estado
tal como os “menores abandonados”, “indigentes” e “enfermos”. Como ainda não eram
“evoluídos”, não deveriam nem ser integrados como mão-de-obra, o que seria “imoral”.
Avaliava que o controle de indígenas isolados foi uma medida da colonização predadora. Tal
idéia advinha de Manoel Bomfim, convertida em um vago “antiimperialismo”: vago porque
ao mesmo tempo em que repudiava a colonização predadora, tinha como referência de
heroísmo os bandeirantes. Mesmo assim, Roquette entendia que o Estado brasileiro tinha de
“acertar as contas” com seu passado de depredação colonial. Para tanto, deveria “pagar” a
“dívida” histórica sustentando os indígenas isolados sem lhes cobrar retornos econômicos
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visíveis. Esses povos seriam capazes de oferecer um único “troco”: estarem disponíveis como
material para estudo científico.
Enquanto Roquette defendia a necessidade de proteger os nhambiquaras e outras
sociedades isoladas, desejava uma integração impositiva dos sertanejos à sociedade moderna.
Aliás, deve-se lembrar que os sertanejos foram produto da mesma colonização que criticava.
A gestão das populações “assimiladas” era, essa sim, objeto de discussão. Não à toa, os
mestiços eram hierarquizados em “caboclos”, “sertanejos”, “mulatos”, “cafuzos” e tantas
outras “sub-raças” (conceito euclidiano), que traduziam a carga de racismo presente nas
análises dos intelectuais. Tais denominações borravam a identidade étnica afro-indígena
dessas populações e as concebiam como mera fonte de força de trabalho manual. Além disso,
correspondiam a um conjunto de conceitos que entendia esses mestiços como intermediários
(sobretudo por seu suposto caráter “sentimental”) entre os “civilizados” e os “selvagens”. Em
relação aos últimos, ainda restavam vários grupos de ameríndios isolados, encarados como
uma espécie de “fósseis” humanos preservados e vivos – pré-históricos (e a-históricos)
deslocados no tempo –, que poderiam ser estudados como os pesquisadores faziam com
plantas e animais “exóticos”. A preocupação central era fazer uma “classificação correta dos
objetos” indígenas, “uma vez que a idéia imperante era que essas culturas se extinguiriam até
por um princípio de seleção, estando os ‘vestígios’, segundo a visão desses cientistas, mais
bem preservados em museus metropolitanos” (Schwarcz, 2001, p. 36). Mário de Andrade
também adotou essa visão, considerando os ameríndios isolados um quisto exótico, uma
sobrevivência residual do passado na cultura brasileira contemporânea. Tais manifestações
deveriam ser salvas e preservadas, pois poderiam constituir o (ou um dos) fundamento(s) da
construção simbólica da nação:
A partir da segunda metade do século XIX, as tradições da “cultura popular do mundo
rural” começaram a enfrentar dificuldades. Não havia mais condições sociais reais e subjetivas
para se reproduzir nos centros urbanos e também diminuía a possibilidade de essas
manifestações se expandirem em um momento histórico que lhes era bem adverso. Por isso,
nesse período, surge uma preocupação específica em relação à pesquisa e ao estudo (“lore”)
da cultura popular rural, compreendida como conjunto das tradições culturais do povo mais
pobre e simples que vivia no campo (o “folk”). A idéia fundamental desses pesquisadores era
salvar a “casa em chamas”, isto é, salvar e preservar, segundo eles, o que havia de mais
“precioso” na cultura de um povo, num tempo em que o universo urbano-industrial começava
a destruir e transformar as culturas rurais mais tradicionais (Moraes, 2000, p. 234).

A abordagem da obra de Roquette revelou o enfrentamento de questões difíceis de
serem debatidas à época (principalmente a polêmica mestiçagem), abrindo novas
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possibilidades de reflexão sobre a realidade brasileira, ampliando espaços para a trilha que já
tinha começado a ser aberta por autores como Manoel Bomfim.
Cerca de 15 anos após Rondônia, temos Casa-Grande & Senzala (Gilberto Freyre,
1933). O debate incidia sobre temáticas similares, com a diferença fundamental de que
abordava o “problema” negro e não indígena. Freyre fazia, inclusive, referência à influência
que a obra de Roquette-Pinto teve em seu livro. Álvaro Lins, embora em abordagem pouco
crítica, já percebia pontos significativos de aproximação das duas obras (Lins, 1956, p. 87).
Aliás, “o chefe da Casa Civil de Juscelino [Kubitschek, quando presidente]… era Álvaro
Lins, amigo fraternal de Mauro Motta… Mauro, por sua vez, era amigo sólido de Gilberto
[Freyre]” (Freston, 2001, p. 385). Para quem conhecia bem Freyre e era sucessor de Roquette
na ABL, foi fácil perceber as convergências entre ambos. Carlos Guilherme Mota identifica
que Casa-Grande & Senzala caracterizou-se, sobretudo, por se contrapor às versões mais
radicais de racismo, ainda predominantes no meio intelectual da época. Freyre inverteu o
papel da mestiçagem (considerada negativa por Oliveira Vianna), que assumiu o caráter de
salvação nacional. No entanto, “demais operando com noções como as de eugenia,
branquidão, morenidade, passou a elaborar teses sobre a adaptação adequada de nossa cultura
aos trópicos, o Brasil representando um país com poucas barreiras à ascensão de indivíduos
pertencentes a classes ou grupos inferiores” (Mota, 1978, p. 29).
A postura aparentemente “anti-racista” (a favor da mestiçagem) de Gilberto Freyre
dava prosseguimento às elaborações de Roquette-Pinto:
[Em Freyre] O resultado, avaliado em termos de produção, se constitui em uma oscilação
entre a saga da oligarquia e o desnudamento da vida interna do estamento ao qual pertence: o
resultado global, considerada a história das relações de dominação, reponta na valorização de
um tipo de relacionamento racial que dê abertura para a mestiçagem. Nesse ponto residiria o
pretenso modernismo da obra freyreana. Rompia-se, aparentemente, no nível da explicação –
que até então se propunha como saber científico – uma compartimentação que os quadros
ideológicos anteriores preservavam cuidadosamente: o da separação entre as “raças”, elemento
essencial a ser preservado numa sociedade de estamentos e castas. Fortalecia-se a ideologia da
democracia racial (Mota, 1978, p. 55).

Aliás, mais do que uma influência, a construção de que Freyre se utilizava era idêntica
aos postulados teóricos e à argumentação de Roquette, particularmente na tentativa de renegar
interpretações estritamente biologizantes e na aproximação com o culturalismo que chegou no
Brasil através da influência Boas: “Gilberto Freyre várias vezes se reportou a Roquette-Pinto
para dizer que aprendeu, com este último, que os problemas brasileiros não encontravam base
de sustentação na composição racial do povo. E Franz Boas significava essa renovação”
(Ribas, 1990, 72-73).
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No entanto, Freyre não foi o primeiro a travar contato com Franz Boas. Roquette teve
essa oportunidade anos antes: “(…) depois de participar do Congresso Internacional de
Americanistas, na Universidade de Gottemburg (Suécia) [1924], [Roquette] viaja aos EUA
para se encontrar com Franz Boas, da Universidade de Columbia” (Ribas, 1990, p. 36). O
pensamento de Franz Boas também influenciou, a partir da antropologia, Roquette a conceber
sua idéia de construção da nação, somando-se às teorizações de Alberto Torres e Manoel
Bomfim, também decisivas nesse sentido. Roquette e Freyre utilizaram-se de elementos da
Antropologia Física e do culturalismo. A diferença é que Roquette pendia mais para a
Antropologia Física e Freyre para o culturalismo, o que também se explica pela maior ou
menor hegemonia de uma e de outra na época em que cada um escreveu sua grande obra.
Outra idéia de Freyre que adveio de Roquette foi a noção de psicologização das raças.
Conforme Carlos Guilherme Mota ressalta, “passa a dar às raças um peso psicológico maior
que o suposto pelo antropólogo, chegando a mencionar certas qualidades condicionadas pela
raça ou até mesmo indicando algumas ‘felizes predisposições de raça’ (Casa-Grande &
Senzala, p. 17)” (Mota, 1978, p. 61). Esse psicologismo era praticamente uma cópia de
Roquette-Pinto. Em conferência realizada em 1940 no Ministério das Relações Exteriores e
organizada por Ana Amélia de Queiroz Carneiro de Mendonça12, Gilberto Freyre destacava
que, enquanto os erros cometidos por Euclides da Cunha e seu contemporâneo Nina
Rodrigues haviam sido reproduzidos por Oliveira Vianna, os antropólogos Baptista de
Lacerda e Roquette-Pinto teriam reabilitado o mestiço brasileiro.
A posição de Sylvio Romero era considerada dúbia por Freyre, enquanto as únicas
verdadeiras exceções no panorama de combate ao determinismo racial seriam Alberto Torres,
Manoel Bomfim e o mexicano José de Vasconcelos (Freyre, 1941). No entanto, Torres e
Bomfim já haviam sido incorporados por Roquette, exatamente devido aos mesmos
argumentos mais tarde reproduzidos por Freyre. A divulgação da obra freyreana foi muito
maior e mais impactante do que a de Roquette, mas seu conceito de “cultura brasileira” não
era novidade. Apenas se tornou “ideologia não oficial do Estado” com Freyre: sua noção de
que “esse era um país racial e culturalmente miscigenado passava a vigorar como uma espécie
de ideologia não oficial do Estado, mantida acima das clivagens de raça e classe e dos
conflitos sociais que se precipitam na época” (Schwarcz, 1993, p. 248).

12

O sobrenome Carneiro de Mendonça veio do casamento com Marcos (1894-1988, nascido em Cataguases),
goleiro famoso, depois presidente do Fluminense e historiador. O sobrenome indica provável parentesco com
Roquette. Ana Amélia (1896-1971) foi tradutora, feminista e rotariana. Idealizou e presidiu a Casa do Estudante
do Brasil, criada em 1929 para a assistência aos estudantes e a promoção da cultura (Duarte, 2007, p. 24-25).
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A proximidade entre Roquette-Pinto e Gilberto Freyre também pode ser avaliada pela
carreira de Heloisa Alberto Torres, herdeira de Roquette na direção do Museu Nacional.
Heloisa foi indicada para ocupar a cátedra de Antropologia e Etnografia da Universidade do
Distrito Federal (UDF), quando Freyre foi desligado da instituição em 1937. No entanto, o
fim da UDF e a criação da Universidade do Brasil fizeram com que o grupo intelectual rival
ocupasse os espaços que antes eram da UDF. Arthur Ramos ficou com a cadeira de
Antropologia e Etnologia e a hegemonizou (Corrêa, 2003, p. 153). Heloisa permaneceu no
Museu Nacional, chegando mesmo a oferecer a Freyre a direção do mesmo.
Heloisa Alberto Torres deu continuidade e incrementou a rede de relações que
Roquette-Pinto havia estabelecido com os pesquisadores da Universidade de Columbia
quando assumiu a diretoria do MN. Na mesma época (anos 30) em que a influência norteamericana se consolidava nas ciências sociais em São Paulo através dos estudos
socioantropológicos de comunidade, feitos principalmente na Escola Livre de Sociologia e
Política (ELSP), tal influência chegou ao Rio através de Heloisa (Corrêa, 2003, p. 142).
Heloisa correspondia-se com freqüência não somente com Boas e Ruth Benedict, mas
também com Ralph Linton, Paul Rivet, Alfred Métraux e Charles Wagley, auxiliando-os a
realizar pesquisas científicas no campo da antropologia e etnologia no Brasil e utilizando essa
rede de contatos como mecanismo de prestígio intelectual do Museu Nacional, em um
momento em que havia a concorrência de duas novas instituições paulistas: a USP e a ELSP.
Charles Wagley relata que vários pesquisadores da Universidade de Columbia (William
Lipkind, Ruth Landes, Bell Quain, Robert F. Murphy e Jules Henry) tiveram suas pesquisas
auxiliadas por acordo informal com o MN (Wagley apud Peixoto, 2001, p. 513).
Se podemos identificar vínculos de pensamento e institucionais entre Roquette-Pinto,
Heloisa Alberto Torres, Gilberto Freyre e intelectuais da Universidade de Columbia, certas
análises do primeiro também encaminham-se em outros sentidos. Roquette identificava a
oposição entre colonização anglo-saxônica na América (refugiados religiosos, supostamente
portadores de uma noção preliminar de pátria) e ibérica (degredados, que não seriam mais do
que habitantes de um território) (Roquette-Pinto, 1938, p. 63-65), anunciando eixo temático
fundamental de Raízes do Brasil (Sérgio Buarque de Holanda, 1936).
Aliás, mesmo a idéia da cordialidade do brasileiro não era uma inovação de Sérgio
Buarque. A expressão “homem cordial” era de autoria de Ribeiro Couto e o conceito,
entendido tal como o historiador o aplicou, fora antes utilizado por Manoel Bomfim, em O
Brasil na história, ainda na década de 1920. Com isso, Bomfim buscava o “caráter nacional”
brasileiro (algo típico entre os intelectuais da época), mas também bradava contra as potências
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colonizadoras, contra a exploração da América Latina e contra o “racismo científico”. Os
problemas não residiriam na raça, mas na política e na dominação (Aguiar, 2000, p. 183-86).
Portanto, podemos depreender que autores consagrados como Gilberto Freyre e Sérgio
Buarque de Holanda têm pontos de contato significativos com Roquette por influência direta
ou por terem se baseado em autores anteriores como Manoel Bomfim, que apontavam para
uma reconfiguração do pensamento social brasileiro.
Com esses elementos, podemos situar Roquette-Pinto como um ideólogo da cultura
brasileira cuja obra foi matricial para o desenvolvimento das idéias da intelectualidade
nacional dos anos 30. Roquette, tal como Freyre (1900-87), “carrega[va] consigo um certo
sentido de mando, as marcas da distinção e do prestígio, uma visão senhorial do mundo,
suavizada pelas condições gerais de vida criadas na esteira das transformações sociais e
políticas” de seu tempo (Mota, 1978, p. 54). Embora a citação refira-se às transformações
sociais e políticas da década de 1930, pode-se dizer que Roquette-Pinto já tinha perfil e
percepções da sociedade similares, mesmo sendo de geração anterior (nasceu em 1884).
Portanto, depreende-se que não foram as mudanças proporcionadas pela Revolução de
1930 que impulsionaram alterações nas interpretações de construção da nação, mas sim
dinâmicas próprias da Primeira República, que apenas se consolidaram e se tornaram
hegemônicas com a Era Vargas. Roquette era um dos autores que havia operado e continuado
essa transformação. Com Rondônia, projetou a questão indígena não mais apenas como objeto
da literatura romântica, mas como tema científico.

2.3. A definição científica do “mestiço”: fatores biológicos, sociais e psicológicos
Se Roquette-Pinto foi um ideólogo da cultura brasileira, ainda na Primeira República,
é necessário analisar sua compreensão do polêmico “problema” da mestiçagem. Este foi um
tema no qual apresentou contribuição marcante para a antropologia de sua época. Roquette
classificava a população nacional em quatro tipos, tal como Castro Faria descreve:
No relatório do diretor do Museu Nacional referente ao ano de 1922 e publicado no ano
seguinte encontram-se os primeiros resultados da pesquisa. (…)
O trabalho completo seria publicado pela primeira vez em 1928 no volume XXX dos
Arquivos do Museu Nacional (…). Foi depois reproduzido nas Atas e trabalhos do I
Congresso Brasileiro de Eugenia, realizado no Rio de Janeiro em 1929 e, um pouco mais
tarde, novamente divulgado nos Ensaios de antropologia brasiliana.
Empregando instrumental e técnicas somatométricas convenientes, Roquette-Pinto elaborou
os resultados da sua pesquisa na base de 2.000 fichas de indivíduos brasilianos sadios, filhos e
netos de brasileiros e naturais de todos os Estados do País, com idade compreendida entre 20 e
22 anos.
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(…) a distribuição final dos tipos antropológicos caracterizados na população brasileira em
quatro grupos – leucodermos, faiodermos, xantodermos e melanodermos13 – tornou-se de uso
corrente e vulgar na literatura nacional (Faria, 1956/58, p. 300).

Por esse trabalho, tornou-se referência para a Antropologia Física, tendo sido muito
citado durante bom tempo por pesquisadores da área. Mas foi seu único reconhecimento
científico efetivo, juntamente com a classificação dos grupos indígenas da Serra do Norte.
Esse prestígio lhe valeu muito para seu tempo, mas progressivamente tornou-se caduco com o
enfraquecimento da Antropologia Física. João Baptista Cintra Ribas explica que a
comunidade científica congregada em torno do Museu Nacional (“João Baptista de Lacerda,
Bastos de Ávila, Fróes da Fonseca, Heloisa Alberto Torres, Gastão Cruls e, mais tarde, Maria
Julia Pourchet”, além de Roquette) fazia esse ramo da antropologia baseando-se nas técnicas
antropométricas. A própria classificação dos tipos antropológicos (leucodermos, faiodermos,
xantodermos e melanodermos) foi elaborada por ele “adotando a técnica antropométrica de
Rudolf Martin” (Ribas, 1990, p. 36).
A utilidade dessas classificações (e de outras similares) foi satirizada em diversas
ocasiões, como fizeram, por exemplo, Juó Bananére e Manuel Bandeira na década de 1930.
Bandeira expressou humoristicamente a inutilidade de classificar o brasileiro e os tipos
humanos em “Nova gnomonia”:
Descrevendo a gnomonia como a nova ciência – da qual o poeta tomara conhecimento
numa conversa de café –, discorre sobre os cinco tipos básicos cujos traços dominantes seriam
encarnados por uma espécie de anjo paradigmático: os Dantas, os Kernianos, os Onésimos, os
Mozarlescos e “os do exército do Pará”. As descrições são concisas e a forma como Bandeira
flutua ironicamente por sobre as incoerências revela apenas o seu único intuito: o de divertirse com os absurdos das classificações (Saliba, 2002, p. 130).

Afora críticas de algumas vozes dissonantes, classificações tais como a de Roquette
eram compreendidas como trabalho sério e científico por muitos. Seguia-se as concepções
antropológicas de Rudolf, que defendia a realização de estudos de somatologia e de
antropometria para melhor compreender o Homem. Nos primeiros, o objetivo era observar
correlações entre as características biológicas dos indivíduos e as condições ambientais
(Ribas, 1990, p. 116-117). Foi o que levou Roquette à idéia de antropogeografia, segundo a
qual “a raça não é uma expressão verbal, sem valia nem função; marca sempre relações entre
um grupo de organismos e o meio em que eles vivem” (Roquette-Pinto, 1938, p. 190). A

13

Leucodermos: brancos; faiodermos: brancos X negros; xantodermos: brancos X indígenas; melanodermos:
negros. “Cafuzos” e demais mestiços eram considerados raros, estatisticamente insignificantes para Roquette.
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antropometria, por sua vez, consistia em comparar caracteres fenotípicos das diversas
populações humanas:
A antropometria tem como fins: a) determinar se o indivíduo examinado tem as proporções
“normais” da “sua idade”, do “seu sexo” e da “sua raça”; b) determinar se, estando bem
colocado no seu tipo antropológico, é o melhor representante desse tipo entre todos os seus
concorrentes. É para isso que serve a antropometria em qualquer ocasião na qual se tenha de
escolher um indivíduo da espécie humana seja lá para o que for: soldado, operário, aviador ou
“miss”… (Roquette-Pinto, 1933a, p. 30-31).

A filiação a essas tendências aparece em Rondônia, na qual vinculava os estudos
antropométricos ao desenvolvimento nacional: “perante a moderna orientação da
antropologia, a observação dinâmica das raças, dos tipos e dos próprios indivíduos vai-se, aos
poucos, caracterizando como a única saída para os que estudam com desejo de encontrar o
caminho do progresso” (Roquette-Pinto, 1938, p. 190). Desse modo, fazia claramente da
ciência uma ciência de causa, programática e pragmática: sua intenção era construir um
modelo legítimo que sustentasse políticas públicas diferentes da idéia de embranquecimento
predominante nos debates da época.
Roquette defendia que a mestiçagem do branco com o negro não causava infertilidade
(ou seja, não representava degeneração biológica, como muitos acreditavam). Os eugênicos
radicais alegavam, inclusive, que as famílias mestiças tinham poucos filhos exatamente por
sua suposta degeneração. Para combatê-los, Roquette apenas transferiu a explicação do
âmbito racial (biológico) para as “causas sociais”: as crianças mestiças não seriam bem
protegidas de doenças pelos pais (provocando alta mortalidade) e teriam problemas como má
alimentação, desestruturação familiar e, sobretudo, falta de acesso à educação. Ao crescer, as
doenças que afetavam essas populações (“sífilis, malária, verminose”) seriam mortíferas
também pela falta de educação a que estavam sujeitos (Roquette-Pinto, 1933a, p. 149).
A adoção dessa postura teórica abriu a Roquette a perspectiva de pensar a assistência a
essas populações – principalmente a educação – como instrumento de saneamento social,
reelaboração impulsionada pelo debate antropológico. Ou seja, chegou à educação como
conseqüência da dinâmica interna de seu campo científico. Descartava a “eugenia negativa”
como ferramenta para as políticas públicas, mas a explicação biológica havia sido apenas
substituída pela social como lei geral que determina a evolução humana: “a humanidade é
extremamente alterável e, portanto, melhorável, desde que as condições de vida sejam
modificadas (invenções, disseminações do saber etc.). No entanto, (…) a biologia por si só
não permite prever nada em relação ao futuro humano” (Roquette-Pinto, 1933a, p. 86).
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Mesmo direcionando-se às “causas sociais”, Roquette-Pinto nunca abandonou
plenamente o biologismo do modelo eugênico, predominante na ciência brasileira até a
década de 1920. Simplesmente atenuou as diferenças e hierarquias que os autores mais
deterministas estabeleciam entre as raças, fazendo releituras e combinações teóricas capazes
de legitimar o mestiço como herói e matéria-prima para construir o protótipo do cidadão
nacional idealizado.
A sustentação científica da diferenciação entre as raças expressou-se, mais tarde, em
artigo de Roquette publicado no livro de homenagens a Euclides da Cunha. O antropólogo
considerava que cada raça tinha “qualidades” intrínsecas, seguindo o modelo da teoria das
cores de Goethe, que atribuía a cada cor certas qualidades físicas. É nesse momento que
aparece o tom indisfarçavelmente racista e organicista das concepções de Roquette, ainda que
mais “brando” do que aquele dos radicais representados por eugenistas tradicionais,
lombrosianos e afins: “se a vossa fantasia vos levar a exigir do negro a inteligência de que não
é o grande apanágio de sua feição física; do branco a paciência do amarelo e deste a
sentimentalidade do primeiro, fareis vários quadros, em que a inferioridade étnica de todos
será brilhantemente documentada, cada qual de sua vez…” (Roquette-Pinto, 1919, p. 78).
Novamente aflorava o rechaço ao “sensualismo negro”, aprendido desde cedo na fazenda do
avô, agora sob uma capa de cientificismo.
Roquette atacava o racismo e o arianismo escancarados do conde Joseph Arthur de
Gobineau (1816-82), mas seu questionamento era logo reduzido à constatação de que o negro
serviria bem, na verdade, como soldado, por sua força física, além de ter as excelentes
“qualidades” emotivas (apesar de “excessos” ocasionais) já comentadas. Faltava “apenas”
inteligência ao negro, o que resumia o segundo erro nos seguintes termos, mas depurava o que
considerava os avanços de Euclides:
Eis aí a grande ilusão de Euclides, que consistiu em considerar inferior gente que só era
atrasada; incapazes homens que só eram ignorantes. (…)
Ele [Euclides] se esforça por mostrar que o isolamento condicionado pelo meio físico
preservou a evolução do cruzamento, que forneceu aquela variante [racial] admirável. É
incontestável que a segregação fortalece as espécies, garantindo-lhes a diferenciação dos tipos
originários (…).
(…) É lícito então concluir: o sertanejo resultou de complexa mestiçagem; seu tipo
sublimou-se numa completa adaptação às condições ecológicas: ele é um forte; representa um
verdadeiro tipo de raça brasileira.
Eis aqui nessas conclusões fatais da grande obra de Euclides a justificativa da sua
glorificação científica (Roquette-Pinto, 1919, p. 82-83).

91

Para se ter uma idéia da relevância da idéia de “melhoria da raça” na época, basta
lembrar que, em 1930, Lourenço Filho, um dos educadores que trabalhou com RoquettePinto, era a favor de medidas de caráter eugênico no aconselhamento materno. Roquette
somente passou a criticar a esterilização de mulheres em 1934 face à ascensão dos nazistas ao
poder (ocorrida no ano anterior). Segundo sua avaliação, os nazistas teriam utilizado a
“técnica científica” para o “mal”. Para que ela fosse utilizada para o “bem”, seria necessário
cultivar o “espírito científico”, instrumento de “beleza”, “verdade”, “justiça” e que não era
“comparsa da opressão” (Venancio Filho, 2004b, p. 18). Para o antropólogo, a esterilização
não selecionaria verdadeiramente, uma vez que, se adotada, alguns “gênios” e homens
notáveis (como era o caso de Beethoven, entre os germânicos, e de Machado de Assis, Tobias
Barreto e Gonçalves Dias no Brasil) não apareceriam:
É preciso não esconder, porém, que se a biologia consegue apresentar certas soluções seguras
para alguns problemas sociais, nem sempre nos planos mais elevados as soluções podem ser
puramente biológicas. Quantas vezes o gênio é epilético ou tuberculoso? Teria sido um bem
para a humanidade ver-se privada de Chopin para não ter mais um tísico espalhando a doença
na Terra?
O racismo nivelador pode extinguir os piores, mas acabará seguramente com os superiores
(Roquette-Pinto, 1940, p. 180).

A esterilização seria, portanto um atentado à “classe” que Roquette considerava, de
acordo com seus pressupostos positivistas, a responsável pelo progresso humano: os artistas e
intelectuais – a sua própria. O receio de que políticas de esterilização pudessem afetar futuros
intelectuais é compreensível, uma vez que, conforme Sergio Miceli destaca, estes e os artistas
eram comumente estigmatizados por seus handicaps, dentre os quais doenças. Além disso,
Roquette alertava para os possíveis abusos que a prática poderia abrigar.
Entretanto, o antropólogo não se posicionava contra a esterilização em si: apenas
considerava que ela carecia de bases científicas e de eficácia. Isso porque o problema não
seria biológico ou natural, mas “sociológico”, motivo pelo qual as soluções eugenistas
radicais seriam equivocadas. Mas, apesar de pretender atacar as “causas sociais” dos
problemas brasileiros e rejeitar postulados meramente biologizantes, seu pensamento ainda se
estruturava a partir de categorias das ciências naturais. Em outros termos, a capa
“sociológica” do pensamento de Roquette ocultava irredutíveis pressupostos naturalistas.
Simultaneamente a essa biologização do social, temos a moralização do social,
condicionada pela influência positivista e pela tradição familiar senhorial. Para escapar às
medidas eugênicas de controle da população por parte do Estado, Roquette evocava, nos
Ensaios de antropologia brasiliana, a moralidade para frear o crescimento demográfico
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exagerado: “‘Reprovarei sempre’, escreveu Malthus, ‘qualquer processo de restrição artificial
da população’. Para ele, a necessária diminuição dos nascimentos devia derivar de impulsos
morais capazes de levar homens… e mulheres à continência” (Roquette-Pinto, 1933a, p. 8).
Ou seja, as “raças” às quais atribuía influência negativa deveriam ser convencidas e não
forçadas ao controle populacional. “Mestiços” e negros deveriam ter sua “sensualidade”
contida por uma educação moralizadora.
Tratava-se, portanto, de “civilizar” os hábitos e costumes dessas populações. Não
através da força, mas da persuasão. Embora Roquette-Pinto tenha feito movimento
progressivo de libertação da eugenia estrita para uma Antropologia Física mais aberta,
chegando inclusive a embarcar no culturalismo, a noção de “selvageria” foi apenas deslocada
(fragilmente) do plano biológico para o social. Isso se confirma na medida em que o mestiço
era visto como portador de desvantagens em relação ao branco em termos “psicológicos”.
Apesar de ter potencialmente as mesmas condições intelectuais, não seria emocionalmente
igual: “do ponto de vista moral, entretanto, é preciso reconhecer que os mestiços manifestam
acentuada fraqueza: a emotividade é exagerada, ótima condição para o surto dos estados
passionais” (Roquette-Pinto apud Gouvêa Filho, 1955, p. 29). A degeneração biológica do
mestiço foi descartada para ser substituída por uma espécie de “degeneração” moral –
corrigível no seu entender, é verdade, mas intrínseca ao organismo.
Uma vez que Roquette considerava a afetividade (ou o sentimento) como “fato
psíquico” que diferenciava civilização de cultura, o comportamento dos mestiços colocava-os
um degrau abaixo de “civilização”. Como antropólogo, apenas vestiu com teorias (pseudo)
científicas os valores da cultura senhorial incorporada em seu habitus desde criança.
Roquette-Pinto nunca teria conseguido se libertar da Antropologia Física: “ainda que não
atribuísse à miscigenação biológica eventuais problemas existentes na nação brasileira, ele
não se desprendeu do princípio fisiológico da época (quase um dogma) de que os tipos
antropológicos apresentam comportamentos culturais próprios” (Ribas, 1990, p. 37-38).
João Baptista Cintra Ribas esclarece, ainda, que há polêmica a respeito de quanto as
Antropologias Cultural e Física influenciaram a obra de Roquette. Afinal, nas décadas de
1920 e 30, o Brasil recebia os primeiros ventos das mudanças da antropologia européia, que
se encaminhava irrefutavelmente em direção ao culturalismo. Mas o autor reitera que, embora
o enfoque baseado na miscigenação sugira abordagem culturalista, Roquette jamais teria
conseguido se desvencilhar dos limites da Antropologia Física (Ribas, 1990, p. 57). Aliás, a
transição da Antropologia Física para a Cultural no cenário intelectual brasileiro foi tão
gradual que, mesmo mais tarde, Gilberto Freyre destacava a importância de se dominar a
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primeira para fazer estudos sob uma perspectiva culturalista. Claude Lévi-Strauss também
operava em zona intermediária e via, nos anos 1930, “a necessidade de criação de um
‘Instituto de Antropologia Física e Cultural’” (Ribas, 1990, p. 73).
No caso de Roquette, a afinidade com as ciências naturais foi determinante em seu
pensamento. Ao lado da antropologia, os viajantes e naturalistas que haviam estudado o Brasil
constituíram-se em fonte bibliográfica fundamental para seus trabalhos. Mas também havia a
forte presença de Euclides da Cunha, base e contraponto que lhe permitiu formular alguns de
seus principais ideais para a nação.

2.4. A busca do caráter nacional: antropologia e brasilidade
A noção de “caráter nacional” era pressuposto dificilmente refutável no debate
científico e intelectual entre os intelectuais da época. Defini-lo implicava em assumir uma
posição teórica, científica, política, social e cultural, com o objetivo último de propor algum
tipo de intervenção na realidade. Porém, deve-se lembrar que o conceito de “caráter nacional”
não é “natural”, mas resultante “de um processo de produção e objetivação envolvendo ao
mesmo tempo relações sociais, estratégias políticas e discursos teóricos” (Goldman e Neiburg,
2002, p. 207). Por isso, para discutir o “caráter nacional” em Roquette, é necessário também
fazer breve consideração relativa aos problemas inerentes à expressão.
Márcio Goldman e Federico Neiburg salientam que os conceitos de “caráter” e de
“nacional” não podem ser aceitos sem questionamentos, mas também não basta criticá-las
apenas pelo falseamento ideológico neles embutido. Os autores analisam as dificuldades da
antropologia em lidar com o tema do “caráter nacional”, pois o pensamento teórico dessa
ciência oscila entre a busca da apreensão de elementos universais no ser humano e a
observação das particularidades culturais de cada povo. Advertem para o perigo de associar
automaticamente o “caráter nacional” ao Romantismo (em oposição ao universalismo
Iluminista) e entendem que o problema dessa noção reside em tratar como equivalentes,
superpostos ou, ainda, confundir os processos de formação de dois tipos distintos de
fronteiras: as nacionais e as socioculturais.
Tanto as perspectivas particularistas quanto as universalistas são capazes de produzir
discursos que utilizam o “caráter nacional” como explicação das dinâmicas antropológicas.
Os autores lembram que “não deixa de ser curioso observar que as questões construídas em
torno da noção de caráter nacional tendam a aparecer mais nas correntes que enfatizam a
diversidade cultural do que naquelas que privilegiam as semelhanças entre as sociedades
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humanas” (Goldman e Neiburg, 2002, p. 193). Entretanto, houvel casos em que o discurso do
“caráter nacional” derivou da leitura de autores que não se definiam exclusivamente a favor
de particularismos nem de universalismos. Franz Boas foi exemplo disso e tais ambigüidades
de seu pensamento permitiam aos seus seguidores – ou aos que foram por ele influenciados
em alguma etapa de sua trajetória (como Roquette-Pinto) – conciliar posições “nacionalistas”
e a defesa de grupos diferenciados dentro dos espaços nacionais:
(…) a obra de Boas está marcada por uma constante oscilação entre o pressuposto de que
cada cultura específica é um conjunto fragmentado apenas suscetível de uma análise histórica
e o postulado de que, apesar de tudo, em algum nível a totalidade existe e pode ser apreendida
pelo antropólogo. Se, de um lado, o princípio da fragmentação tornava difícil o
desenvolvimento de conceitos similares ao de caráter nacional, de outro é preciso lembrar que
a perspectiva boasiana reconhecia a existência da totalidade: ela podia ser descoberta nas
relações entre indivíduo e cultura, pois o primeiro devia sintetizar de algum modo uma
experiência particular, cultural e historicamente fragmentada – e é apenas nessa experiência
individual que o antropólogo poderia descobrir alguma forma de totalização (…).
As oscilações ou ambigüidades de Boas não se manifestam, porém, apenas no plano de sua
produção teórica, articulando-se, por um lado, com seus posicionamentos éticos e políticos e,
por outro, com o modo pelo qual seus alunos se apropriaram e desenvolveram seu
pensamento. (…) sua desconfiança em relação ao envolvimento político direto dos
antropólogos, aliada certamente a sua origem alemã, fez com que Boas assumisse, durante a
Primeira Guerra Mundial, uma posição pacifista, opondo-se à intervenção norte-americana e
criticando os intervencionistas, que confundiriam valores americanos particulares e
historicamente determinados com valores democráticos supostamente universais. É claro que a
Segunda Guerra Mundial tornará muito difícil continuar sustentando esta posição (Goldman e
Neiburg, 2002, p. 194-195).

Em suma, pode-se dizer que Boas tentava se abster o máximo possível de expor
posições políticas abertamente e estruturou seu pensamento de modo a que fosse moldável às
realidades sociais que enfrentava, o que permitiu apropriações diversas de suas proposições.
No que se refere ao posicionamento político, Roquette procurava adotar postura similar à de
Boas. Igualmente, o pensamento roquetteano oscilava entre universalismos e particularismos.
Reconhecia um “caráter nacional” brasileiro, mas enxergava um país que continha grupos
sociais muito diferenciados dentro de seu território, desde indígenas isolados, passando por
“sertanejos” e chegando à dinâmica modernizadora dos grandes centros urbanos. Embora
reconhecesse diversidade sociocultural no Brasil, esta era fundamentada em hierarquizações
organicistas e evolucionistas, todas levando obrigatoriamente à construção simbólica de uma
brasilidade que deveria “preservar” as “raízes” (indígenas isolados) e educar os “sertanejos”.
Para Roquette, a língua portuguesa era um dos traços essenciais que cimentariam a
união e a identidade nacional (Barbosa, 1996, p. 262) em um país tão diverso, com vantagem
de ser um laço variável, capaz de “progredir” e “evoluir”. Nisso, aproximava-se
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profundamente de Mário de Andrade, que também via no português do Brasil um caráter
identitário fundamental da nação. O antropólogo brasileiro buscava adotar um critério que
parecesse ser suficientemente universal na definição do “caráter nacional” e que diferenciasse
a particularidade do Brasil no concerto da “cultura universal”. Dante Moreira Leite destaca
que é fácil perceber o quão frágil é o conceito de que a língua é critério suficiente para
definição da nacionalidade: para isso, basta ter em mente países como a Suíça, fortemente
unificada mas dividida em três regiões lingüísticas (Leite, 1969, p. 24).
Outro critério para estabelecer o “caráter nacional” passava pela descoberta da “alma”,
do “espírito” nacional. Roquette buscou isso em suas pesquisas sobre os indígenas – assim
como Mário de Andrade em seus levantamentos acerca do folclore nacional. Ambos queriam
registrar e preservar formas de cultura “autênticas” e que correriam risco de extinção pela
modernização social. Tanto que em Rondônia vemos o lamento da perda da “autenticidade”
dos indígenas da Serra do Norte, antes isolados e que correriam o risco de se transformar em
meros “sertanejos”. Caso isso ocorresse, a ciência perderia um objeto de pesquisa e o país um
pouco de sua “alma”.
Mas não apenas a cultura de indígenas isolados era alvo das “fotografias” de Roquette.
Também registrou em Rondônia modos de falar arcaicos, que remeteriam ao tempo do Brasil
Colônia – como, por exemplo, o uso do verbo “assistir” no sentido de “morar”, “habitar”
(Roquette-Pinto, 1938, p. 82). Concluiu que o fenômeno era uma prova de que o Brasil estava
realmente se nacionalizando. Ora, se a língua portuguesa havia sido uma imposição dos
colonizadores e se aspectos da forma de falar ibérica haviam subsistido somente nos rincões
mais longínquos do país, este seria um sinal de que o Brasil estava em processo de franca
emancipação cultural. Se o português brasileiro já era tipicamente diferenciado do falado em
Portugal, o estabelecimento do “caráter nacional” estaria se mostrando como uma espécie de
destino manifesto. Tal percepção da autonomização da língua portuguesa como sinal de
“nacionalização” fora extraída de Euclides da Cunha. No entanto, a autonomia lingüística
ainda não teria se consolidado totalmente: “esse trabalho de emancipação processa-se,
todavia; a diferenciação da língua brasileira vai sendo acelerada por múltiplos fatores
tendentes a perturbar o idioma originário” (Roquette-Pinto, 1938, p. 82).
No plano do debate da “mestiçagem”, Roquette-Pinto defendia o trabalhador nacional
em detrimento dos imigrantes europeus. Para ele, não seria necessário substituir a mão-deobra, mas educá-la. Com isso, combatia o corolário da noção antropológica reinante que
considerava o mestiço um “degenerado”. Seu posicionamento incidia, portanto, tanto na
dimensão científica quanto na social. Para comprovar que a “inferioridade” do mestiço não
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era condicionada por fatores orgânico-biológicos, lembrava que o Estado brasileiro havia
desfavorecido brutalmente a venda de propriedades a trabalhadores nacionais (os “mestiços”,
“sertanejo”) em relação a imigrantes, através de lei brasileira de 1907: “não era permitido
vender um lote a colono brasileiro senão depois de localizadas 90 famílias européias”
(Roquette-Pinto, 1940, p. 181-182).
O movimento de Roquette-Pinto de distanciamento do determinismo racial explícito
dos eugenistas extremados não foi isolado, no entanto. Se no Brasil essa tendência foi
precedida por Manoel Bomfim e alcançou maior repercussão com Gilberto Freyre
posteriormente, também pode ser identificada em outras partes da América Latina. José de
Vasconcelos (México) pensou a “raça cósmica” e Fernando Ortiz (Cuba) adotou, nas décadas
de 1920 e 30, a noção de mestiçagem como projeto nacional. No último caso, Ortiz “passa a
rejeitar a idéia dos ‘atavismos’ na cultura afro-cubana e começa a questionar a noção de ‘raça’
e a elaborar uma visão da mestiçagem a partir de construções metafóricas sobre diversos
elementos da cultura” (Quintero-Rivera, 2000, p. 82).
Roquette buscou Manoel Bomfim não apenas para sustentar a crítica à desvalorização
do “mestiço”. Bomfim inspirou o antropólogo a tentar “modificar a situação de penúria do
povo brasileiro. Euclides ainda atribuía à miscigenação racial os problemas que o país
enfrentava. Manoel Bomfim e Alberto Torres, pelo contrário, atribuíam esses problemas à
desorganização encontrada na realidade nacional” (Ribas, 1990, p. 6). Para Roquette, Alberto
Torres era quem tinha pensado “com mais clareza e mais profundamente sobre os nossos
grandes problemas”, pois considerava que “o grande problema nosso era unicamente a
organização. O grande sociólogo sabia que a raça não pode servir de base à nação. A
nacionalidade é obra de construção social” (Roquette-Pinto, 1940, p. 63).
Desse modo, advogava soluções de médio e longo prazo baseadas na educação do
“povo”, que abrangia desde aspectos mais cotidianos como a higiene, passava pela formação
de uma mão-de-obra pronta a responder aos desafios de um mundo que se modernizava
rapidamente e também se referia à “civilização” (Roquette preferia utilizar o termo
“moralização”) dos hábitos culturais da população. Sheila Schvarzman ressalta que, na
concepção da época, “cabia às elites letradas conduzir e moldar o povo inculto, compondo e
reformando a nação que a República ainda não forjara a contento” (Schvarzman, 2004, p.
104). Essa era a tarefa a que o antropólogo se propôs. Para realizá-la, a educação era vista
como ação capaz de sanear os problemas do país.
Não ser educador de formação não era problema para Roquette, afinal a educação, nos
anos 1920 e 30, “extrapola[va] os limites escolares, uma vez [que era] assumida por
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profissionais da área médica, da higiene, da eugenia e por industriais, interessados na
institucionalização de práticas para a ‘regeneração’ da sociedade brasileira” (Dângelo, 1994,
p. 19). Além disso, havia construído sólida carreira institucional e prestígio que lhe conferiam
a posição de autoridade intelectual. Se não bastassem esses fatores, Roquette encontrava-se
em posição privilegiada para manipular teoricamente o discurso educacional da época, visto
que transitava bem nas duas matrizes que moldaram a formação dos educadores de seu tempo:
No caso brasileiro pude constatar duas vertentes interpretativas formadoras dos educadores:
a histórico-sociológica, forjada pela matriz jurídica, e a psicológica, forjada pelas teses
produzidas nas faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia e pelas pesquisas
produzidas nos laboratórios de Psicologia Experimental, existentes no país desde a década de
10 e em expansão na década de 20 e dos estágios ou cursos especializados que, já no início do
século XX, médicos brasileiros realizavam sob orientação de psiquiatras nos laboratórios de
Psicologia da Europa (Nunes, 1998, p. 111).

Conforme explica Clarice Nunes, a vertente histórico-sociológica tinha como centro
irradiador a Faculdade de Direito do Recife e a obra de Sylvio Romero como referência
fundamental, influenciando a formação de grande parte dos primeiros profissionais da
educação (Antonio Carneiro Leão, Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e Lourenço Filho).
Por sua vez, a psicologia, que também serviu aos propósitos de racionalização do trabalho,
tornou-se discurso comum para educadores, médicos e administradores. Assim, “a vertente
psicológica tornou-se hegemônica na construção da secularização do campo educacional”
(Nunes, 1998, p. 113). Ambas as matrizes tinham a medicina legal como campo de
conhecimento convergente, capaz de aproximá-las. Nessa área, havia intenso intercâmbio
entre os saberes da medicina, do direito, da psicanálise e da psicologia experimental.
Roquette, portanto, dispunha de todas as condições intelectuais (de trajetória e de discurso)
para se afirmar também como educador, para além das áreas nas quais já era renomado.
Bastava-lhe inserir-se como ideólogo e doutrinador – e não apenas como mero
professor, que já era desde os anos 1910 – no campo do ensino. Em meados da década de
1920 essa conversão se iniciou e, a partir do momento em que assumiu o cargo de diretor do
Museu Nacional, passou a se dedicar à questão, o que é resumido em uma passagem célebre
sua: “a respeito do povoamento do Brasil, penso que os brasilianos precisam ser educados e
não substituídos. (…) O Brasil não precisa de braços, mas precisa de gente que lhe traga
ensino e cultura para que ele saiba, afinal, aproveitar os maravilhosos braços que tem”
(Roquette-Pinto, 1940, p. 105).
O excerto foi registrado na coletânea Ensaios brasilianos, tendo sido a primeira frase
um mote incansavelmente repetido pelo antropólogo. Era a retomada de um debate que havia
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sido bastante veiculado no período final do regime escravista: o aproveitamento da mão-deobra nacional como opção para promover a manutenção da economia do país:
(…) [Alberto] Torres era amplamente citado toda vez que se pontuava a necessidade de
políticas próprias para o homem do campo, especialmente as educacionais e as sanitárias. Não
há como negar, todavia, que nas mais variadas circunstâncias o homem do campo era
representado como portador da verdadeira essência da nação e depositário das suas mais
fecundas virtudes enquanto elemento “fixo” na própria natureza com a qual era identificado.
Visto em movimento ou deslocamento geográfico, ou seja, quando se percebia sua marcha
para a cidade, tornava-se uma constante representação de “perigo social” e de instabilidade
orgânica para os centros urbanos (Freitas, 2005a, p. 30).

Para aproveitar os braços nacionais, elevados à categoria de essência da nação, seria
necessário combater dois “males”: a “ociosidade” e a falta de instrução. A solução mais
comumente apresentada era o ensino agrícola, no contexto de “fazendas-escola” e “colônias
agrícolas”, contribuindo também para tentar resolver o “problema” do êxodo rural.
No contexto desse debate pré-Abolição, em que muitos advogavam uma solução
gradualista para a emancipação dos escravos, a escola era vista “como instituição que criaria a
disciplina e o amor ao trabalho, duplicando as forças do ex-escravo, educando-o para a
liberdade, ou seja, transformando-o em trabalhador assalariado” (Schelbauer, 1998, p. 50).
Embora tenha vencido a corrente que optou por substituir a força de trabalho através da
imigração européia, parte da oligarquia escravista apostou, nas últimas décadas do século
XIX, “que a escola poderia transformar os ingênuos e os homens livres, parasitas da grande
propriedade e da natureza pródiga, em trabalhadores submetidos às regras do capital” (ibidem,
p. 52). Poucos, no entanto, converteram tais intenções em realidade no ocaso do regime14.
Com a República, o tema de o que se deveria fazer com o “trabalhador nacional” se
reconfigurou, saindo da esfera socioeconômica para a biológica, convertendo-se em questão
científica relacionada à “raça”. Daí o desaparecimento da expressão “trabalhador nacional” e
sua substituição pelo termo “mestiço”. Se até mesmo a denominação refletia as mudanças no
debate intelectual, Manoel Bomfim – e, depois, Roquette-Pinto – tentaram reverter a situação
e, nesse sentido, foram outsiders. Não mudaram o termo “mestiço”, mas buscaram atribuir-lhe
explicitamente um sentido que recuperava a questão de fundo da mão-de-obra nacional tal
como era discutida até o fim do Império. A diferença dos dois consistiu no fato de que
Bomfim adotou uma postura cada vez mais liberal radical com o passar do tempo, enquanto
Roquette manteve-se mais conservador.

14

Analete Schelbauer lembra iniciativas pontuais de instrução agrícola: a Colônia para Educação Agrícola dos
Libertos (Piauí), a Colônia Agrícola de Isabel (nordeste) e a Colônia Orfanológica de Vila Estrela (sul).
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No caso do antropólogo, é necessário lembrar que tinha orgulho de sua origem
familiar aristocrática e senhorial, bem como costumava glorificar D. Pedro II. O retorno à
questão da mão-de-obra nacional buscava recauchutar um projeto oligárquico que foi
derrotado e que, caso fosse atualizado para as condições de modernização da década de 1920,
supostamente redimiria a nação e promoveria o desenvolvimento econômico. De quebra,
tiraria as “sub-raças” de mestiços de seu estado ainda mais “atrasado” (sobretudo no aspecto
“moral” e “psicológico”, embora estas dimensões fossem consideradas sob uma perspectiva
organicista) para integrá-los à marcha do “progresso”. Tal processo deveria ser comandado
pela mão forte do Estado, tendo como linha de frente a educação.
Um elogio velado e difuso ao arianismo no pensamento roquetteano era também um
indício de que tentava constantemente adaptar velhos debates e valores, próprios da sociedade
senhorial na qual foi criado, para o contexto da emergente República. “No século XIX, os
borbotões de forte sangue da Germânia principiaram a correr nas veias deste povo, animando
os criadores de novos centros de vida na pátria moça” (Roquette-Pinto, 1940, p. 11).
Aparentemente, isso seria contraditório diante de seu combate aos eugênicos mais radicais e à
tentativa de valorizar a mão-de-obra nacional representada na figura do “mestiço”. No
entanto, era coerente com sua noção de que dentro do território nacional poderiam conviver
agrupamentos humanos socioculturalmente diversos, contanto que o Estado conduzisse-os
adequadamente para delinear a brasilidade, ou seja, sem separatismos.
Além disso, o elogio a um certo arianismo remete a uma reminiscência de debates e
empreendimentos típicos do Império. Roquette ressaltava a pujança da colonização alemã no
sul do Brasil e as qualidades heróicas de imigrantes como Herman Blumenau e Fritz Müller,
que teriam contribuído para o desenvolvimento nacional em meados do século XIX. Ora, as
primeiras iniciativas sistemáticas de imigração européia no Brasil independente ocorreram
exatamente com a importação de braços germânicos para as lavouras, por se considerar que
estes seriam os “melhores” europeus em termos raciais.
A união de aspectos tão díspares e mesmo opostos fazia com que Roquette andasse em
um terreno movediço e delicado, afinal os intelectuais costumavam ser menos ambíguos ao
delinear seus projetos nacionais. O ponto relativamente pacífico entre eles era o entendimento
de que, desde o início da República, ainda não existia efetivamente a nação, nem “caráter
nacional” brasileiro e, menos ainda, um verdadeiro sentimento nacional, todos para serem
construídos. Vivia-se um período em que se perguntava
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(…) desde quando o Brasil é uma nação? O início do período republicano foi um momento
crucial, um autêntico ensaio de resposta a esta tormentosa questão, pois trazia à ordem do dia
o debate sobre o pacto social básico que deveria fundamentar a vida do país. Quem fala – e
como fala – pelo Brasil? Para além da organização política do regime, do processo de
desestabilização e reajustamento social que lhe seguiu, esta questão atormentou toda a geração
de intelectuais que viu nascer a República (Saliba, 2002, p. 34, grifos do original).

Contudo, a construção da nação “avançada” ficaria a cargo dos intelectuais, que
seriam os principais agentes políticos, ainda que no longo prazo, capazes de orientar o Estado
de modo a canalizar as potencialidades de seu “povo”. O instrumento por excelência para isso
era a educação para alguns, enquanto para outros era a mera diluição racial como solução.
Mas para chegar a esse “remédio”, Roquette passou por um longo processo de formação de
seu pensamento social para elaborar o “diagnóstico” dos problemas nacionais, tendo em
Euclides da Cunha um ponto estruturante fundamental.

2.5. Ciência, nação, mestiçagem: diálogo de Roquette com Euclides da Cunha
Os primeiros contatos de Roquette com Euclides da Cunha datam do período em que
fazia o curso de medicina: estava no segundo ano quando Os sertões foi publicado (1902). O
autor do clássico teve importância capital para o antropólogo. Um dos principais textos em
que o antropólogo explicitou sua posição sobre o literato foi o artigo “Euclides da Cunha
naturalista” (1919), transcrição de conferência ministrada na Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro em 15 de agosto de 1917 e no Conservatório Dramático de São Paulo (onde Mário de
Andrade já era professor) em 11 de abril de 1918. A publicação inseriu-se em um conjunto de
conferências de intelectuais, editadas sob o patrocínio do Grêmio Euclides da Cunha, iniciado
informalmente no Colégio Pedro II em 1911 por admiradores do escritor e oficialmente
fundado em 1913 na ABL.
Abro um parêntese a respeito do Grêmio. A instituição congregava desde estudantes
secundaristas até diplomados em cursos superiores. Dois dos líderes e sustentáculos do
Grêmio foram Francisco Venancio Filho e Edgard Süssekind de Mendonça, ambos próximos
a Roquette. O primeiro era um verdadeiro cultuador da vida e da obra de Euclides, sobre
quem escreveu várias obras, dentre tantas outras atividades (Venancio Filho, 1995, p. II-III;
Schvarzman, 2004, p. 278; Lemme, 2004, v. 2, p. 51). O ponto de encontro de Francisco
Venancio Filho, os irmãos Carlos e Edgard Süssekind e tantos outros integrantes daquele
círculo – “Heitor Lyra e Afrânio Peixoto, Roquette-Pinto e Edgard de Mendonça, João Carlos
Vital, Celso Kelly, Raja Gabaglia, Jonathas Serrano, Raul Bittencourt, Delgado de Carvalho,
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Faria Góes, Gustavo Lessa, Alair Antunes, Tude de Souza” (Venâncio Filho, 1995, p. 101) –
era a Livraria Científica, para onde Capistrano de Abreu também afluía ocasionalmente. Não
por coincidência, esses nomes vieram a compor boa parte da equipe que colaborou e deu
continuidade aos projetos de radiodifusão escolar de Roquette-Pinto.
De acordo com o antropólogo, o autor de Os sertões teria como uma das principais
virtudes ter descrito a natureza brasileira “de maneira tão formidável” (Roquette-Pinto, 1919,
p. 61), percebendo a relação entre o meio geográfico e o social como fatores de compreensão
do desenvolvimento histórico brasileiro:
Para ele, a vida humana, nos recantos da terra brasileira que palmilhou, era pungente
episódio de um quadro natural revolto pelas condições da própria instabilidade. A feição
definitiva do meio ainda não havia atingido, em seu conceito, a indispensável precisão de
linhas; elementos naturais em luta não ofereciam aos povoadores senão condições incertas,
incapazes de garantir a vida sempre progressista e calma (ibidem, p. 62).

A Natureza, nesse sentido, não podia ser vista apenas como fonte de beleza (nisso,
Euclides e Roquette se distanciavam dos nacionalistas ufanistas do início do século XX), mas
como desafio imposto ao Homem para seu próprio “progresso”. A proposta era “arrancar” o
habitante e a economia das “garras” da Natureza para a construção de um “povo” e de uma
nação. Um exemplo dado era o das cachoeiras, que eram belas mas impediam a navegação
fluvial. O contraponto era o rio Amazonas que, apesar de pouco estético, algo que Euclides
havia notado, era extremamente funcional para o desenvolvimento econômico (RoquettePinto, 1919, p. 62). Isso era parte de uma concepção organicista bastante forte. Esta
concepção remete diretamente a uma linha de pensamento que Judith Schlanger identifica em
J.-F. Stahl já nas últimas décadas do século XIX. Para este autor, “(…) o mecânico é o
fortuito, [enquanto] o organismo é organizado em vista de um fim (…). A questão não reside
exatamente em uma sensibilidade idílica da natureza, mas em uma concepção voluntarista da
finalidade” (Schlanger, 1995, p. 50)15.
O naturalismo de Euclides facilmente se uniu ao conceito de antropogeografia adotado
por Roquette (derivado de Ratzel e Ehrenreich). A antropogeografia mescla a noção de
influência do homem e do meio como fatores da progressão histórica e, para Roquette,
Euclides teria sido um grande naturalista que viu além da mera descrição de espécies (algo
que não fez): “a terra, a flora, a fauna para ele eram apenas elementos conexos do grande

15

No original: « (…) le mécnique est le fortuit, l’organique est l’organisé en vue d’une fin ; (…). Le point n’est
pas du tout ici dans une sensibilité idyllique de la nature, mais dans une conception volontariste de la finalité ».
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quadro. (…) A natureza compunha o ambiente para os dramas históricos que assistiu e
documentou; e nela ele via, individualizado, o homem” (ibidem, p. 65).
A antropogeografia havia sido tema de conferência proferida por Roquette em 1915
para A Colméia, periódico da sociedade homônima de estudantes universitários voltada para a
propaganda nacionalista, da qual os irmãos Carlos e Edgard Süssekind de Mendonça faziam
parte (Faria, 1956/58, p. 302; Ribas, 1990, p. 156). A concepção de que o homem se adapta ao
meio e de que o ambiente comanda as mudanças na sociedade inspirou posteriormente
Humberto Mauro a realizar Argila. Conforme Sheila Schvarzman destaca, na película o Brasil
é narrado como um “território conduzido pela geografia e não pelas forças sociais. E o
comando vem de uma entidade não mencionada, subsumida no discurso pelo saber. A
geografia substitui a história. A nação é um produto da natureza” (Schvarzman, 2004, p. 304).
Um exemplo de que as virtudes do brasiliano eram produzidas ao longo do processo
de interação entre as “raças” e o ambiente são as observações de Roquette sobre crianças
“sertanejas” de uma vila do Mato Grosso que foram “acordadas no meio da noite pela onça”:
“pensei nos petizes das cidades, que tremem de medo e arregalam de pavor quando ouvem
falar das onças fabulosas. Invejei as crianças pelos meus filhos; serão verdadeiros homens os
que vão crescendo assim, endurecidos pelo contato íntimo com as asperezas da criação”
(Roquette-Pinto, 1938, p. 106).
A antropogeografia, que implicava nessa noção de que natureza e homem são um todo
orgânico mais amplo e que a sociedade “civilizada” é construída mediante a luta contra a
adversidade, encontraria expressão plena em Euclides, de acordo com Roquette:
No Brasil não houve, desde Varnhagen, que era caçador-naturalista, etnógrafo e historiador,
ninguém que mostrasse objetivamente, como Euclides, as ligações das ciências naturais com
as que se chamam sociais.
Se alguma vez o conceito de nação formulado por Friedrich Ratzel – “um pedaço de terra
habitado por um povo” – ressaltou luminoso da obra de um escritor, foi certamente do livro
monumento de Euclides (Roquette-Pinto, 1919, p. 70).

Os trabalhos dos naturalistas eram considerados essenciais por serem estudos sobre a
adaptação dos organismos no meio: daí a relevância de Euclides da Cunha. A interação com o
meio fazia do ser humano uma mera extensão da Natureza, mais um de seus elementos. No
entanto, Roquette começou a apontar falhas em Euclides da Cunha já em O segredo das
uiaras, escrito em 1913 (Barbosa, 1996, p. 278). A concepção euclidiana de que o Homem se
transforma e se adapta ao meio (era isto que fazia do sertanejo um forte, idéia pela qual ficou
tão conhecido) precisava de alguns ajustes para Roquette. Assim, colocava-se como
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continuador de Euclides – elevado a um status mais próximo ao de um cientista, confirmando
a idéia de que a ciência podia ser um locus de criação da identidade nacional – e legitimava-se
a si próprio como ideólogo da nação e da cultura brasileira.
Em “Euclides da Cunha naturalista”, Roquette indica três erros fundamentais na obra
do escritor. Ainda assim, os problemas encontrados eram atenuados, pois justificados como
produto das deficiências da ciência de sua época e não do autor, que apenas não teria
elementos precisos para fazer elaborações “corretas”. O primeiro erro do literato teria sido
considerar a teoria do autoctonismo do ameríndio verdadeira. Os outros dois a crença na
inferioridade dos mestiços e o entendimento de que o Brasil jamais formaria uma raça
homogênea.
O antropólogo dedicou-se a refutar esses três pontos, em intervenção fundamental na
qual sua concepção de Homem, seu projeto de nação e sua concepção e atuação na educação
se explicitam. Em relação ao primeiro “erro”, o antropólogo afirmava que o autoctonismo
ameríndio “está longe de ser provado” e que os únicos que o defenderiam eram alguns
cientistas argentinos nacionalistas, causticamente ironizados: “resta, todavia, aos partidários
da origem americana dos ameríndios, a teoria argentina, que Euclides não conheceu, mas que
vale a pena resumir em duas palavras: a Argentina foi o berço da humanidade” (RoquettePinto, 1919, p. 74).
Não interessam os meandros dos debates antropológicos da época, mas sobretudo
compreender o posicionamento de Roquette. Embora relevasse o fato de Euclides ter vivido
em uma época anterior, com conhecimentos científicos mais limitados (o que indica a
concepção positivista de que o conhecimento se desenvolve “naturalmente” em uma linha
evolutiva, progressiva), entendia que a popularidade de Os sertões poderia fortalecer
perigosamente a “teoria argentina” do autoctonismo ameríndio e, em decorrência disso, as
posições nacionalistas do país vizinho. Fenômeno similar ocorreu quando Mário de Andrade
expressou suas preocupações de que o tango argentino fosse uma ameaça à cultura brasileira:
Quanto às influências que considerava mais perigosas para o desenvolvimento da música
popular urbana, Mário de Andrade destaca o tango argentino. (…) [no] âmbito caribenho,
trata-se aqui de um aspecto recorrente nos processos de definição de identidades nacionais,
que é a preocupação por diferenciar-se do vizinho, daquele com o qual mais facilmente se
poderia ser confundido (Quintero-Rivera, 2000, p. 140).

Como uma teoria antropológica e um gênero musical argentinos poderiam representar
ameaça para a cultura brasileira? Para compreender tais posições, Mareia Quintero-Rivera

104

esclarece que a formação das identidades nacionais latino-americanas foi estabelecida, entre
outros fatores, pela contraposição aos vizinhos territoriais. A autora dá outro exemplo disso:
A discussão em torno da dominicanidade é inseparável das considerações sobre a sua
relação com o vizinho haitiano. Para compreender a forma com que essa preocupação se
manifesta nos debates sobre a música das décadas de 1930 e 1940 é preciso mergulhar no
discurso “racial” oficializado durante a ditadura de Trujillo (1930-1961), no qual se destaca
em linhas gerais um sentimento de hispanismo e anti-haitianismo. Elaborou-se uma versão da
história do país como luta da parte oriental da ilha por manter a sua suposta unidade étnica
perante o “imperialismo” haitiano (ibidem, p. 71).

Se lembrarmos que o Exército brasileiro mantinha parte significativa de suas forças na
região sul do país e até há poucas décadas atrás receava um conflito com os vizinhos
argentinos, podemos entender porque na década de 1910, período em que as fronteiras
territoriais latino-americanas ainda estavam se consolidando, havia esse acentuado clima de
rivalidade, ao menos entre os intelectuais brasileiros.
Ao mesmo tempo, a República brasileira vivia internamente um momento de definir a
identidade nacional sob a perspectiva da cultura oficial, que ainda operava a transição de um
Estado que continuava a se enxergar em moldes essencialmente cortesãos. Um dos locus onde
a intelectualidade brasileira discutiu a questão foi o IHGB, do qual Roquette foi membro
durante 4 anos. Nessa instituição, teve o respaldo pela preferência ao estudo dos indígenas em
detrimento dos negros, assim como também lá encontrou eco para a crença de que a defesa da
mestiçagem era a base para a solução dos problemas nacionais. É o que Lilia M. Schwarcz
constatou ao estudar a revista do referido Instituto:
Porém, se imperava uma percepção fatalista quanto à integração dos negros, os indígenas
provocavam opiniões variadas, tanto que era possível acomodar no interior do IHGB seja uma
perspectiva positiva e evolucionista, seja um discurso religioso católico, seja uma visão
romântica, em que o indígena surgia representado enquanto símbolo da identidade nacional.
Nesse caso, a combinação de um saber evolucionista com a doutrina católica resultava em
uma postura que, ao mesmo tempo que condenava, oferecia soluções: “poder-se-ia então
promover a instrução desses míseros filhos das florestas, avezando-os igualmente ao doce jugo
do trabalho, tornando-os úteis a si e a seu país, seria ela o ensaio e logo a solução para a
perfeita civilização. A humanidade e a civilização têm portanto a esperança” (RIHGB, 1854:
272) (Schwarcz, 1993, p. 111-112).

Com efeito, discurso similar foi utilizado por Roquette com freqüência quando se
embrenhou na empreitada educativa, apenas com o diferencial de que se referia ao “sertanejo”
e não especificamente ao indígena. Contudo, o antropólogo entendia que o ameríndio isolado
estava prestes a se tornar “sertanejo”.
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A crença na inferioridade biológica do “mestiço” (e do “sertanejo”, portanto)
consistiria no segundo equívoco de Euclides. Essa postura do escritor era entendida como
decorrente da “repetição dos conceitos errados de Agassiz” (Roquette-Pinto, 1919, p. 76), que
não seriam mais do que radicalismo eugênico: “Agassiz nasceu na Suíça; mas quando
escreveu isso era professor nos Estados Unidos, onde se linchava um negro com a mesma
facilidade com que se mata um mosquito…” (Roquette-Pinto, 1919, p. 77). O suíço, assim
como P. Broca, era referência da frenologia, segundo a qual o estudo do tamanho e do volume
dos cérebros forneceria “dados suficientes para a delimitação da capacidade dos povos”
(Schwarcz, 2001, p. 50). Euclides teria fatalmente absorvido uma doutrina baseada na noção
de hierarquia das raças. As palavras do antropólogo resumem bem:
(…) nossos tipos cruzados, essencialmente representativos do povo que se formou aqui, vão
sumir brevemente, acreditava Euclides, esmagados pela civilização, porque não podem mais
atingir na evolução que devem sofrer para acompanhar o progresso a velocidade de
transformação indispensável.
Sua inferioridade, pensava ele, deriva do cruzamento. Euclides escreve a mais formidável
página pessimista sobre o valor negativo dos mestiços (Roquette-Pinto, 1919, p. 75).

Para se contrapor ao “pessimismo” do escritor, Roquette buscou a alternativa de
observar “qualidades” em todas as raças que compunham os habitantes do Brasil. No entanto,
a hierarquia de raças foi apenas deslocada da estrita biológica para o campo “psicológico”. É
nesse contexto que aplicou a já mencionada teoria das cores de Goethe para o estudo das
raças. Vale detalhar seu raciocínio:
Diversificam-se efetivamente as raças humanas nos atributos do corpo todo; e o tipo
cerebral de cada qual não permite que se as considerem no mesmo grau de semelhança. Até aí,
todas estão de acordo.
Onde, porém, a dissidência começa e os erros se avolumam de um lado é na seriação dos
tipos, porque a verdade é que elas se diferenciam no mesmo nível. As raças são desiguais
como as radiações do espectro. Do vermelho ao violeta, todos os raios ocupam o mesmo
plano.
É inegável que há raças mais inteligentes; outras mais sentimentais e terceiras mais
pertinazes. Também no espectro há raios caloríficos, raios luminosos e raios actínicos. Ide
pedir calor dos raios ultra-violetas; e se o vos não derem chama-lo-eis de inferiores?
(Roquette-Pinto, 1919, p. 77, grifos do original).

Mais à frente, Roquette explica: as raças “inteligentes” correspondem aos europeus
(em especial os arianos), as “sentimentais” aos africanos e as “pertinazes” aos orientais. Devese destacar que os indígenas são aparentemente “poupados” da classificação. Na verdade,
simplesmente nem entrariam nela, pois nem teriam se integrado ao processo da evolução.
“Crendo no ‘estado natural’ dos povos indígenas (por oposição ao ‘estado de civilização’)”
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(Ribas, 1990, p. 5), não poderia classificar aqueles povos indígenas como as demais “raças”,
as quais de alguma forma já teriam se integrado ao processo “civilizador” do “tempo
presente”. Cintra Ribas salienta que, na visão de Roquette, os negros seriam mais “dóceis”, ou
seja, teriam um potencial maior de “deformação” (adaptação) à “civilização” do que os
indígenas (Ribas, 1990, p. 125).
Por serem considerados deslocados do tempo histórico, os indígenas apareciam
inofensivos para a constituição da identidade nacional. Enquanto isso, a teoria das distinções
“psicológicas” das raças elaborada por Roquette hierarquizava europeus, africanos e orientais
em estágios do processo (linear) de desenvolvimento civilizatório, de acordo com suas
“qualidades” específicas. Mesmo tentando operar a mudança de um paradigma abertamente
racista e unicamente biologizante para um modelo psicologizado (em que as três raças seriam
biologicamente iguais), suas dificuldades em fazê-lo são evidentes. As qualidades
“psicológicas” de cada raça são desiguais entre si e absolutamente desfavoráveis para negros e
orientais, já que a “inteligência” seria essencialmente européia. Sheila Schvarzman (2004, p.
98) levanta questões similares em sua pesquisa.
Ainda assim, era a combinação dessas diferentes raças, somadas aos indígenas
integrados à mão-de-obra “sertaneja” (“resgatados” de seu suposto estado neolítico e
assimilados pela sociedade oficial) que formaria a nação “mestiça”, a ser conduzida pelos
cientistas rumo à “civilização”, ao “progresso” e à “evolução” humana. Ou seja, Roquette
entendia que era viável educar o “povo” porque a mistura de raças permitia unir as diversas
“qualidades” isoladas de cada uma para compor um brasiliano potencialmente mais forte e
mais predisposto a contribuir com o desenvolvimento econômico. Sua concepção pedagógica
era, portanto, diretamente calcada em uma variante da ideologia da mestiçagem.
Como seu pensamento acerca da mestiçagem fundamentava-se em uma postura
nacionalista, entendia que a educação também tinha esse sentido nacionalista de dar forma à
massa amorfa que viria a se transformar em “povo” devotado à nação. Mas o que era o
“brasiliano”? O brasiliano era uma afirmação do homem nacional, afinal Roquette entendia
que o “brasileiro” poderia ser o europeu que vinha ao Brasil explorar seu território e recursos:
“Brasileiro” foi palavra cunhada pelos portugueses no século 16, referindo-se ao
trabalhador que cortava e comercializava o pau-brasil na Colônia. Por volta de 1817, às
vésperas da independência, enxergavam-se duas possibilidades para nomear o habitante da
futura nação. Poderíamos nos chamar “brasilienses” ou “brasilianos”. Era aos índios, no
entanto, desde o século 16, que estava reservado o gentílico “brasiliano” (bem como
“brasílico”), e os nossos patrícios que viviam na Europa, minoria porém, preferiam ser
chamados de “brasilienses”. Assim, por falta de opção ou talvez por necessidade de autoafirmação nacionalista, assumimos o nome [brasileiro] (Perissé, 2007, p. 33).
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Conforme a conotação etimológica da palavra, ser “brasileiro” significava meramente
ser trabalhador sito no Brasil. O brasiliano remetia a um passado originário idealizado e
fundacional, determinante do “caráter nacional”, da “alma nacional”. “Brasiliense”, por sua
vez, era um termo associado à colonização portuguesa, da qual Roquette queria se afastar. O
brasiliano era aquele que nascia na terra, vivia por ela e buscava as graças espirituais da
Pátria (Ribas, 1990, p. 11). Mas, para que se tornasse “plenamente” brasiliano, dependeria da
intervenção educacional do Estado nesse sentido: “a mestiçagem só é um mal quando
realizada ao Deus-dará dos infortúnios, sem eira nem beira, sem higiene e sem eugenia, sem
educação e sem família” (Roquette-Pinto, 1933a, p. 37, grifos do original).
A idéia de que só faltava educação ao “povo”, distanciando-se de explicações
meramente raciais para os “problemas” do Brasil, advinha de Fritz Müller, para quem o
“mulato” teria a “inteligência” do branco, mas “fraquezas morais” decorrentes de sua
“situação social”. Para combater os “problemas sociais”, bastaria aliar “o conhecimento
científico às possibilidades concretas de ação, de forma a intervir e modificar a vida dos
homens do país, erradicando a ignorância, responsável, no seu entender, pela miséria e pelo
atraso” (Schvarzman, 2004, p. 95). Pedro Gouvêa Filho resume isso ao dizer que Roquette
(…) acreditava na ciência e na contribuição que ela tem dado ao homem para a conquista
do meio cósmico e também para melhorá-lo do ponto de vista humano, fazendo-a, na vida
social e política, o instrumento do esclarecimento com que haveria de pautar a sua conduta
para exaltação do seu semelhante.
(…) conhecer os potenciais biológicos do homem brasiliano para dar à sua terra, que ele
tanto amou, as verdadeiras diretrizes políticas de seu próprio pensamento (Gouvêa Filho,
1955, p. 9).

Análise parecida, mas crítica e sem o tom evocatório, é apresentada por João Baptista
Cintra Ribas, para quem a percepção de Roquette-Pinto da ignorância e falta de educação do
brasileiro representava uma aposta de que o “povo” poderia ser redimido. “Portanto, a
primeira tarefa era a de estudar esse homem” (Ribas, 1990, p. 10).
O terceiro erro que Roquette aponta em Euclides da Cunha referia-se ao entendimento
de que o Brasil somente se tornaria um país forte se vivenciasse um processo de
homogeneização racial que resultasse em um único tipo mestiço. Para Roquette, cada tipo
mestiço das diferentes regiões do território contribuiria com suas “qualidades” psicológicas
próprias para somar forças na construção da nação:

108

Tenho por seguro que o contraste que Euclides apontava entre o jagunço e o gaúcho, ao
invés de ser um mal, para a nossa força de nação é uma das nossas melhores garantias.
Ligados pela mesma língua, ambos, o paciente e o afoito, o alto e o baixo, o alegre e o triste,
diferentes no tipo morfológico e nos costumes, têm qualidades que se completam, adornando
uma alma comum (Roquette-Pinto, 1919, p. 84).

Mário de Andrade seguia a mesma linha de pensamento. Utilizava constantemente a
idéia de “raça” para explicar as diferenças entre as culturas. O caso brasileiro era perpassado
pela mestiçagem, segundo o modernista, o que teria formado no país uma “sub-raça”
relativamente homogênea, mas com variações regionais, perceptíveis nas manifestações
folclóricas. Busca, no Ensaio sobre a música brasileira, encontrar uma “gramática” da música
brasileira: ver além das variações regionais e encontrar uniformidade nacional através da
cultura, de modo que as artes expressassem os traços da “sub-raça” brasileira.
No entanto, esse projeto já era encontrado em discurso de 1923: “nós temos de
constituir nossa sub-raça brasileira, com caracteres, tendências, arte e tradição nossas, se
quisermos viver dentro da América e pesarmos no concerto das nações” (Andrade, 1923). A
arte deveria ser, portanto, a expressão do corpo orgânico correspondente à nação que, por sua
vez, deveria expressar o caráter racial brasileiro para demarcar seu espaço no “Universal”.
Embora Mário de Andrade tenha superado notavelmente diversas limitações das ciências
humanas de seu tempo16, sobretudo através das contribuições de suas pesquisas de campo e
reflexões, certos paradigmas ainda eram demasiadamente arraigados para que fosse possível
esboçar alguma ruptura mais significativa com relação a esses valores.
Em Roquette, a metáfora bioquímica do processo de diversificação do mestiço aparece
nos Ensaios de antropologia brasiliana: “A mestiçagem é antes combinação, que bem se
pode aproximar das que se passam em certas reações químicas. As substâncias que entram no
fenômeno não aparecem no resultante com os seus caracteres globais nem conservam as suas
propriedades” (Roquette-Pinto, 1933a, p. 171, grifos do original). É nesse ponto que entra a
intervenção fundamental do intelectual como vanguarda que garante o “progresso”:

16

O musicólogo mantinha-se compulsivamente atualizado com os debates científicos das humanidades no Brasil
(e no estrangeiro, no limite do possível), embora estas ainda fossem campos científicos em grande medida
embrionários e sua apropriação desses conhecimentos fosse fundamentalmente auto-didata. Dentre outros tantos
questionamentos, Mário de Andrade denunciou o preconceito reinante contra a cultura oral, criticava a repressão
policial às manifestações da religiosidade afro, reclamava da exotização do brasileiro e de sua música e
estabeleceu relevantes discussões sobre a distinção entre tradições móveis (orais, que deveriam ser preservadas
sistematicamente) e imóveis (registradas) e sobre o trânsito entre os saberes erudito e popular (o que aparece, por
exemplo, em seus escritos em que analisa as modinhas). Contudo, fazia a apologia da “música artística” (erudita)
como manifestação mais sofisticada, “civilizada” de cultura. Hierarquizava – mesmo que de modo muito menos
nocivo do que outros de seu tempo – as produções culturais dos diversos povos presentes no território brasileiro.
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É que as noções de raça e povo baralham-se muito freqüentemente, mesmo na linguagem
dos cientistas. E assim foi na de Euclides.
As raças distinguem-se por caracteres somáticos: são unidades biológicas. Os povos, ao
contrário, caracterizam-se por elementos sociológicos. E, por isso, um mesmo povo pode ser
formado de raças mui diversas sem maior perigo para o seu futuro, desde que os fundamentos
de sua sociedade (língua, forma de governo, família, história etc.) forem mantidos no ambiente
comum (Roquette-Pinto, 1919, p. 85, grifo do original).

“Povo” e nação formariam um organismo novo e homogêneo. Mas não
corresponderiam a um mero aglomerado de raças e de misturas e sim a um produto da “reação
química” provocada pela adaptação das diferentes raças e “sub-raças” ao ambiente natural.
Em outras palavras, as raças não se homogeneizariam (as mestiçagens produziriam “tipos”
diferenciados pelo território nacional), mas as características “psicológicas” se somariam e se
fundiriam para formar o caldo de cultura necessário para a manutenção do tecido social: “é
preocupação ociosa e anti-científica pretender que o Brasil seja um dia habitado por um tipo
antropológico. Só os que, erradamente, confundem raça e povo desejam para este país aquela
utópica unidade” (Roquette-Pinto, 1933a, p. 171, grifos do original). Ainda assim, as “raças”
– mesmo em um sentido que tenta, sem sucesso, ser menos biologizante – não deixam de ser a
base para a construção dos “povos”, produzindo os liames sustentadores das Nações. Eram as
fortes marcas de uma cultura intelectual próprias da formação pré-I Guerra de Roquette:
Toda essa geração de intelectuais, jornalistas e pensadores brasileiros que viu nascer a
República esforçou-se por forjar um conhecimento sobre o Brasil em todas as suas
peculiaridades, pois aquele momento que se seguiu ao advento da República parecia uma rara,
e talvez única, oportunidade histórica de o país colocar-se no nível do século, integrando-se de
uma forma definida no mundo ocidental. O advento da República e os efeitos combinados da
nova expansão européia na Belle Époque representaram uma esperança para essas gerações da
intelligentsia brasileira no início do século XX. Mas, dotados de um equipamento intelectual
herdado das linhagens ideológicas positivistas e evolucionistas – equipamento este já
originado de uma situação de crise de racionalidade cognitiva –, acabariam oscilando entre a
adoção de modelos deterministas e a reflexão sobre suas implicações, entre a exaltação de uma
“modernidade nacional” e a verificação de que o país, como tal, era inviável (Saliba, 2002, p.
34).

A oscilação do pensamento de Roquette pode, portanto, ser compreendida no quadro
intelectual daquele momento. Na equação dada pelo antropólogo, o Homem responderia aos
desafios da Natureza através de suas instituições (Estado, educação, sanitarização etc.), desde
que orientadas em sua condução pelos “sábios”: eis o processo “civilizador” de Roquette.
Com efeito, bastaria canalizar as virtudes do brasiliano através das instituições,
sobretudo as educativas, para se construir uma nação “avançada”. “A diferença entre os
homens, conforme sua observação, não estava, portanto, numa identidade racial e

110

biologicamente dada, mas numa escala da evolução natural. Daí a crença no papel da
educação como agente de transformação” (Schvarzman, 2004, p. 101). É nessa circunstância
que, mais uma vez, Roquette se apresenta como “pai” – e professor – de seu “povo”:
Se eu pudesse levar a cada povoação deste continente brasileiro uma palavra sequer, se
pudesse ser ouvido pelo povo de minha terra… eu lhe diria: “aprende a ler, não para ser
letrado, mas para conseguir a educação social indispensável aos filhos de um país moderno;
fala aos teus, sempre, da casa em que nasceste, das suas palmeiras, dos seus pinheiros ou dos
seus ervais; narra à tua família os farrapos da história comum que conheceres, porque a
história do Brasil deve ser a oração dos nossos lares; trabalha e fiscaliza, com severidade e
justiça, a aplicação do produto do teu trabalho; considera a vida difícil da maioria dos povos e
bendiz a tua”.
E quando o desânimo te infiltrar o coração, procura Euclides; ele te mostrará, com verdade
e fulgor, o mundo de que és dono. E tu, meu irmão, como o Fausto da lenda medieval,
erguerás de novo o grito da esperança:
— Espírito sublime! Permitiste que eu lesse no seio profundo da minha terra como no peito
de um amigo; revelaste as forças secretas da minha própria existência… (Roquette-Pinto,
1919, p. 86).

Roquette seguia a trilha de intelectuais cujo esforço era “colocar o país no ‘nível do
século’, superar o seu atraso cultural e acelerar ‘a sua marcha evolutiva’, a fim de que pudesse
alcançar a parcela mais avançada da humanidade” (Saliba, 2002, p. 34).

2.6. A influência de Manoel Bomfim
A diluição dos antagonismos raciais através da mestiçagem era visto como o melhor
caminho para o país, ao contrário dos defensores da “degeneração” do mestiço e de
arianismos extremados, chamados por Roquette de “inimigos da pátria”, por estarem
estimulando a percepção de divisões (raciais) na sociedade. O elogio de Roquette-Pinto ao
livro O Brasil na América, de Manoel Bomfim, segue essa linha de argumentação:
O livro de Manoel Bomfim surgiu no momento próprio, quando o país inteiro começa a
pensar na raça e procura verificar se são verdadeiras as doutrinas dos derrotistas que caluniam
os seus patrícios atrasados.
É uma grande voz contra a bacharelice ousada, que se intromete na biologia humana com o
mesmo desplante das mulheres velhas que receitam mesinhas para qualquer enfermo.
Livro são. Erudito e despretensioso. Forte. Claro. Preciso. E, ao mesmo tempo, cheio de
comunicativa emoção. É, para mim, o melhor dos livros de M. Bomfim, um dos mais notáveis
trabalhos do pensamento publicados neste país nos últimos tempos.
A obra continua, de maneira lógica, outro volume do autor – A América Latina –, em que
ele responde aos sociólogos ingênuos que julgam todos os povos deste continente “povos
inferiores, condenados à agitação facciosa de um barbarismo estéril e desinteressante para o
resto do mundo”.
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No volume atual, estuda o caso particular da formação brasileira, desmontando o
preconceito pueril e o comodismo dos que atribuem todos os nossos males à raça, ao
cruzamento, à mestiçagem… (Roquette-Pinto, 1940, p. 91).

A “intromissão” contra o biologismo reinante é ressaltada por Marcos Cezar de Freitas
no que se refere ao campo da pedagogia: “Manoel Bomfim, ainda que de forma fragmentária,
em alguns momentos sinalizou a possibilidade de estruturar uma ciência da criança para além
dos limites da antropometria e da eugenia” (Freitas, 2005a, p. 77). Roquette tentou seguir esse
passo, embora não tenha se libertado da antropometria e tenha apenas eufemizado a eugenia.
O sergipano Bomfim (1868-1932) era filho de senhor de engenho, mas acabou
dirigindo-se à capital do país, onde estudou medicina. No Rio de Janeiro, assistiu ao golpe
militar que depôs a monarquia e instaurou a República, uma das possíveis raízes de seu
antimilitarismo, que permaneceu durante toda a sua vida: “dedicou-se a criticar a ostensiva
intervenção da força militar na política, ao ponto de se sentir obrigado, em 1931, a sugerir a
própria dissolução do Exército (…). Bomfim não aceitava a intromissão e o domínio dos
militares na vida política republicana (Aguiar, 2000, p. 137-138).
Formou-se em 1890, quando viveu anos relativamente turbulentos e instáveis (cf.
Aguiar, 2000, capítulo VII) e forjou parte significativa de sua leitura da situação brasileira. Ao
se deparar, naquela década, com a estatística de que o Brasil tinha um dos menores níveis de
escolarização das Américas, só ganhando do Haiti e da atual República Dominicana, viu
como solução dos problemas nacionais a educação, convencendo-se de que “os males do
Brasil (e da América Latina) seriam superados mediante a transformação dialética do quadro
educacional brasileiro, processo que iria não só romper a herança colonial, como fincar as
estacas de um processo renovado de desenvolvimento” (Aguiar, 2000, p. 253).
Recusou convite de Machado de Assis para ser um dos fundadores da Academia
Brasileira de Letras (ABL, 1897) e também não quis participar do IHGB (o que explica, em
parte, seu relegamento a um segundo plano na história intelectual brasileira). Foi convidado a
dirigir o Pedagogium (Distrito Federal), atividade que exerceu nos períodos de 1897 a 1905 e
de 1911 a 1919, quando a instituição fechou (gestão Paulo de Frontin) após anos de penúria
nas verbas. O Pedagogium havia sido idealizado por Rui Barbosa para ser um centro
orientador da atividade educacional de todo o país. Com a inexistência de uma política
nacional de educação na República (que foi estadualizada), o Pedagogium foi reduzido à
esfera do DF. Assumiu a Direção da Instrução Pública em 1898, quando reformou o
Pedagogium, permanecendo no cargo até o início de 1900.
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Em 1902, foi comissionado pelo governo brasileiro para estudar psicologia
experimental com Alfred Binet e Georges Dumas na Sorbonne, permanecendo na França até o
ano seguinte. Na ocasião, armou-se de argumentos teóricos para defender a educação como
solução dos males brasileiros. “Na bagagem de Manoel Bomfim [ao retornar ao Brasil],
faltando dar versão final a poucos capítulos, o livro A América Latina: males de origem. E
planos de fundar uma revista infantil e um jornal radical, independente e socialista” (Aguiar,
2000, p. 255). Esforçou-se em organizar uma literatura e uma imprensa voltadas para as
crianças (Freitas, 2005a, p. 82), mas seu discurso permaneceu, naquele momento, no campo
“consensual dos liberais clássicos, que viam na educação a base do progresso das nações”
(ibidem, p. 272).
De 1905 a 1907, assumiu novamente a Direção da Instrução Pública do DF, quando
aumentou o número de vagas nas escolas em geral, especialmente para o estabelecimentos de
ensino noturno próximos às fábricas. Se tivesse à sua disposição a tecnologia radiofônica,
provavelmente lançaria mão da defesa do uso dela na educação, pela potencialidade de educar
mais pessoas. Mas se Bomfim não teve a oportunidade quando cuidava da política
educacional, Roquette levou isso à frente.
Após o fechamento do Pedagogium em 1919, Bomfim dedicou-se mais à atividade
intelectual. A maturação de seu pensamento encontrou, no fim dos anos 1920, o câncer como
doença terminal, que acelerou o trabalho de síntese de seu pensamento, culminando na obra O
Brasil nação (1931), na qual mostrava descrença e observava a injustiça da “democracia” que
o país vivia, com um sistema político seqüestrado pela elite para o domínio do capital:
A proposta “revolucionária” de O Brasil nação representava a contraposição – ou, para
empregar expressão mais sofisticada, a negação dialética – à proposta “ilustrada” de A
América Latina: males de origem. E refletia, sobretudo, a soma de experiências que Bomfim
amealhara ao longo da vida – e o profundo ceticismo que passara a cultivar acerca das
veleidades reformistas das elites brasileiras. Estas, segundo ele, jamais fariam quaisquer
concessões, por menores que fossem, aos dominados, muito menos no sentido de “desalienálos” mediante uma ação educacional massiva, popular e pública, que os libertassem “da
escravidão que a ignorância impõe”. As elites só admitem reformas quando estas constituem
meios de mantê-las no comando da sociedade (Aguiar, 2000, p. 499).

Bomfim partiu de posições liberais radicais no começo do século XX para chegar a
defender, em 1931 (no fim de sua vida), que a solução dos problemas brasileiros dependeria
de uma revolução similar à ocorrida no México em 1910. Roquette-Pinto, por sua vez,
manteve-se no campo intelectual que pensava uma modernização conservadora para o país. O
antropólogo participou da comissão julgadora do concurso Francisco Alves (da ABL) de
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1933, que premiou a obra Cultura e educação do povo brasileiro, de Bomfim, morto no ano
anterior. Na ocasião, o antropólogo comentou: “trata-se de um notável ensaio de história da
educação nacional” (Roquette-Pinto apud Aguiar, 2000, p. 508). Os Ensaios brasilianos
registram a noção de que o Brasil precisava se afastar de suas raízes coloniais para delinear
sua identidade própria e a crítica do eugenismo radical, derivadas de Bomfim:
(…) Bomfim apresenta o nosso problema da raça em termos nítidos:
“A Nação Brasileira é um produto de mistura (…), já agora indestrinçável, mistura que
poderá realizar um novo tipo etnográfico, um produto estável, mas que jamais será um tipo
branco de relativa pureza, um tipo ariano, no dizer pretensioso dos que se aprazem em
arremedar a ciência”. (…)
O que o povo mestiço fez em um século, depois que se livrou da exploração gananciosa que
o garroteou durante trezentos anos, não é uma alegoria nem uma flor de retórica…
Não há pior derrotismo do que o embuçado nos disfarces da antropologia literária, que
encontra na tolice do “sangue ariano” a salvação do país. É perigoso. É mau. Porque
simplifica de modo grosseiro uma série de questões dificílimas e, por isso, acaba seduzindo
muita gente. Lei do menor esforço… (Roquette-Pinto, 1940, p. 93).

Com tais posições, destoantes das posturas mais radicais dos defensores das
desigualdades raciais e hegemônicas no establishment intelectual brasileiro da época,
Roquette chegava a ser interpretado naquele contexto até mesmo como “anti-racista”, assim
como ocorria com Manoel Bomfim. Mas o antropólogo apenas adotava um racismo
teoricamente mais “brando” (se isso é possível existir), eufemizado, baseado na
hierarquização “psicológica” das “qualidades” das diferentes raças.
O elogio a Bomfim rendeu-lhe efusivo agradecimento do autor de O Brasil na
América, que expressou o sentimento de que contava com a solidariedade de Roquette para
quebrar o isolamento intelectual que vivia em decorrência de suas posições:
Meu caro Roquette,
das suas doces palavras – doces e amigas – tocaram-me fundamente. Eu sei ter que as
páginas árduas do meu livro estão muito para cá do seu elogio; mas acho a explicação: paira
sobre eles o amor do Dizível e uma constante compreensão de Justiça, motivos que, na aura da
amizade terão sempre o dom de captar a sua generosa afeição. Não agradeço – o que está
acima da finalidade dos agradecimentos: mostro que os seus elogios me fizeram muito bem.
Do sempre amigo, muito cordialmente
Manoel Bomfim (Carta de Manoel Bomfim a Roquette-Pinto, 17.7.1929).

A carta aparentemente expressava o conforto de Bomfim se sentir menos isolado
intelectualmente. Sylvio Romero era um dos que mais o atacava. De modo geral, diversas de
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suas características o afastavam, de fato, do pensamento hegemônico de seu tempo, ainda que
estivesse inevitavelmente imerso nos limites dos ideais dos intelectuais de sua época:
Bomfim pode ser identificado com o pensamento republicano, inconformado com a origem
e com os rumos da república brasileira. Pode ser reconhecido entre os autores nacionalistas da
Primeira República, mas deve ser dissociado das prédicas que levantavam as bandeiras da
“vocação agrícola” do país. Sua fala não pode ser confundida, igualmente, com o ardor
ufanistas das propostas das Ligas nacionalistas.
Um elemento significativo a ser evocado para distinguir Bomfim dentre os demais é o
antimilitarismo que sustentou a vida toda. Para além disso, o conjunto de seus escritos o
diferenciou de alguns de seus pares mais próximos, como Alcindo Guanabara, no campo das
idéias econômicas, e Olavo Bilac, no campo das considerações sobre o “papel educativo” do
exército. Mas o grande referencial, em sua obra, é a criança (Freitas, 2005a, p. 88).

Roquette também era um inconformado com os rumos da Primeira República.
Incorporou de Bomfim a crítica ao pensamento eugênico dominante, o pacifismo
(convergente com as leituras positivistas) e a crença na educação como redentora do “povo” e
da nação. Entretanto, não assumiu a crítica à oligarquia de Bomfim. Ao contrário, em seu
pensamento e ação, Roquette esforçou-se em reatualizar projetos oligárquicos e senhoriais da
época do Império para as novas condições históricas do país. Enquanto Bomfim era mais
identificado a uma tendência liberal radical, Roquette alinhava-se à defesa de uma
modernização conservadora, inspirada nas leituras de Alberto Torres. Isso se refletia no fato
de que Bomfim tinha dúvidas em relação ao grau de adaptação da escola às situações de cada
região do país (Freitas, 2005a, p. 107-108) – traduzindo nos termos do debate posterior, se
seria melhor regionalizar a educação ou prover o modelo de “escola única” –, ao passo que
Roquette pensava em uma educação mais pronunciadamente centralista, capaz de garantir a
unidade nacional.
Enquanto a preocupação de Bomfim de resgatar o valor do mestiço e de educá-lo tinha
como fim apenas a construção de uma cultura nacional autônoma de influências coloniais (ou
neocoloniais), em Roquette a adoção dessa posição não se restringia ao remodelamento
cultural, mas também era vinculada à utilização desses mestiços como mão-de-obra destinada
ao desenvolvimento econômico. Nesse sentido, o antropólogo afirmava que se a
intelectualidade e os governantes não acreditassem no potencial desse largo segmento da
população, insistindo na substituição do trabalhador nacional pelo imigrante, estaríamos
condenados ao “atraso” e à não-inserção no concerto das grandes Nações, uma vez que as
energias de parcela significativa da população permaneceriam subutilizadas ou inutilizadas.
No entanto, para que essa mão-de-obra de mestiços nacionais pudesse ser
adequadamente utilizada, deveria ser conduzida por líderes sábios. Não cabia à população do
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território brasileiro uma participação na definição dos rumos do país. Ela deveria ser dirigida
pelo Estado (aspecto que autores como Le Bon defendiam), que tinha a responsabilidade de
fornecer educação ao “sertanejo” e incorporá-lo na modernização nacional. Por sua vez, para
Roquette o Estado deveria ser orientado pelos intelectuais, entendidos como única reserva
moral capaz de redimir a nação de seus males:
Esse entusiasmo pela educação condensava expectativas diversas de controle e
modernização social, cuja formulação mais acabada se deu no âmbito do nacionalismo que
contamina a produção intelectual do período [embora a autora se refira aos anos 1920, a
análise explica também o ambiente intelectual das décadas imediatamente anteriores,
especialmente no caso de Roquette-Pinto]. Nesse âmbito, o papel da educação foi
hiperdimensionado: tratava-se de dar forma ao país amorfo, de transformar os habitantes em
povo, de vitalizar o organismo nacional, de constituir a nação. Nele se forjava projeto político
autoritário: educar era obra de moldagem de um povo, matéria informe e plasmável, conforme
os anseios e Ordem e Progresso de um grupo que se auto-investia como elite com autoridade
para promovê-los (Carvalho, 2003, p. 13).

Para Roquette, a capacidade de condução do “povo” só havia se explicitado, na
história brasileira, em iniciativas tais como a dos bandeirantes, no passado, e como as
expedições de Rondon. Afora esses exemplos avaliados como gloriosos, as elites brasileiras
mostrariam inapetência para ocupar o território nacional, gerir a população e promover o
desenvolvimento econômico:
Que seria o movimento de conquista da terra hostil sem o mameluco das bandeiras?
Que seria a Amazônia e os grandes rios, a ocupação do hinterland sem os sertanejos
caboclos do Nordeste?
Quem ajudaria Rondon a dominar pantanais e matas sem limites, abrindo estradas imensas
e erguendo milhares de quilômetros de fio telegráfico nos confins da pátria?
Quem desbravaria a terra, lutando contra feras, doenças e perigos, onde os outros puderam
depois erguer vilas e cidades?
Que tipos arianos plantaram cafezais e canaviais, labutaram nas cochilhas, ao longo dos
alambrados, para criar os rebanhos e através das charnecas para dar a mucica nos garrotes a
ferrar?
Que gente é essa que desce a quase três quilômetros da profundeza da terra para arrancar
nas minas a rocha escaldante em que se esconde o ouro?
Que gente é essa – resignada, honesta e boa, corajosa sem jactância e resistente – que morre
quando é preciso na hora de cumprir a obrigação?
Que gente é essa?
São os meus irmãos.
A terra é áspera, mas o homem é teimoso e forte (Roquette-Pinto apud Barbosa, 1968, p.
173).

O sertanejo “teimoso e forte” era referência evidente a Euclides da Cunha. Sua grande
admiração pelo literato levava-o afirmar que Os sertões “será, no futuro, para o Brasil, o
grande livro nacional; o que D. Quixote é para Espanha ou Os Lusíadas para Portugal; o livro
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em que a raça encontra a floração das suas qualidades, o espinheiral dos seus defeitos, tudo o
que, em suma, é sombra ou luz na vida dos povos” (Roquette-Pinto, 1940, p. 138).
Como marco fundador de uma tradição nacional moderna no Brasil, Euclides já
sugeriria a transição da sociedade senhorial para uma realidade geográfica, social e econômica
mais “civilizada”. Aos governantes caberia apenas não dificultar tais mudanças, sendo que
estes deveriam ser meros executores do que a vanguarda dos “sábios” apontava como destino
do país. Ao se perguntar retoricamente sobre qual seria o grande problema nacional do Brasil,
Roquette respondia: “unica e exclusivamente [decorre] de um elemento decisivo: falta de
organização nacional (Alberto Torres). O Brasil, pregava o homem de gênio, tem de ser obra
de arte política. É uma nação que será o que as classes cultas fizerem dela” (Roquette-Pinto,
1933a, p. 123, grifos do original). Para responder ao lema de Euclides, “progredir ou
desaparecer”, seria necessário educar o “povo”.

2.7. Roquette-Pinto na direção do Museu Nacional: a educação da teoria à prática
Roquette assumiu a direção do MN em 1926. Após ter passado por dificuldades no
início de carreira, ganhou reconhecimento com Rondônia e se projetou como intelectual de
porte. O cargo era uma decorrência de sua trajetória como pesquisador. Mas seus projetos de
construção da identidade nacional e a crença de que os intelectuais representavam a
vanguarda que deveria liderar tal processo fez com que, a partir do “diagnóstico” que o
aparato da antropologia lhe fornecia, seus interesses fossem orientados no sentido de
promover a educação do “povo”. Foi no Museu que pôde colocar em prática tal projeto, afinal
tinha total autonomia para experimentar. A instituição lhe permitiu o ensaio de suas primeiras
realizações educacionais, tendo se constituído em locus de legitimação de suas iniciativas
posteriores, influindo inclusive naquela que mais interessa aqui: a radiodifusão.
Para reformar o MN, adotou o Museu Americano de História Natural de Nova Iorque
como modelo de referência para a sua gestão. A atuação da instituição dos EUA se resumia
pela frase “for people, for education, for science” (Barbosa, 1996, p. 303). Lilia M. Schwarcz
detalha a trajetória dos museus de história natural, que percorreram caminhos diferentes dos
trilhados por museus de arte:
(…) os museus de história natural têm uma história recente. Surgiram nos últimos anos do
século XIX, num momento em que, segundo P. Nora, os museus conquistaram maior relevo e
um novo modus operandi enquanto espaços onde a nação se faz ao mesmo tempo “sujeito” e
“objeto” da reflexão (…).
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Um local distinto para as exposições etnográficas começaria a ser tema de debate e
redefinições. Alguns etnógrafos argumentavam, por exemplo, que seus materiais não tinham
nada de belo, servindo apenas para iluminar e instruir. (…)
Portanto, a virada do século viu constituírem-se claramente instituições diferenciadas
classificáveis em duas categorias: os museus que lidariam com “artefatos culturais científicos”
e os que guardariam “trabalhos de arte estética” (Schwarcz, 2001, p. 32-33).

O fim do século XIX teria sido o momento em que os museus tornaram-se instituições
antropológicas verdadeiramente profissionalizadas, com normas rígidas, organização peculiar
e carreiras de pesquisa. “Comparar, classificar e concluir se tornam então as metas de
cientistas que, verdadeiros ‘filósofos viajantes’ financiados por museus ou outras instituições
européias, dirigem-se às terras distantes e exóticas como o Brasil em busca de coleções (…)”
(ibidem, p. 34).
O primeiro impulso no Brasil nesse sentido também se deu nessa época. Após sua
criação em 1808 como Museu Real, cumprindo sentido comemorativo de colecionar
curiosidades para a Corte (como foi o processo de constituição de museus naquele contexto,
não somente no Brasil), o Museu Nacional começou a se profissionalizar apenas nos anos
1870, com a revista Archivos do Museu Nacional, com cursos e com a realização de
pesquisas. No entanto, a antropologia era relegada a um segundo plano, sendo preterida para a
zoologia, a botânica e a geologia. (ibidem, p. 40-41, 43). A antropologia, quando aparecia,
apontava para o estudo das “raças indígenas” do Brasil. Baptista de Lacerda foi um dos
primeiros a estudar e escrever sobre o tema na publicação trimestral do Museu.
Roquette, que havia conhecido o Museu de Nova Iorque a convite de Franz Boas,
pretendia que o museu brasileiro fosse mais aberto aos visitantes e se tornasse uma “casa de
educação” destinada a extrair as potencialidades do “povo”, tirando-o de seu estado de
suposta ignorância. Seguia, nesse sentido, a orientação moderna dos museus de história
natural para a remodelação do MN. “A partir de 1926 (quando ele assume a direção), o Museu
foi aberto ao público em geral, todos os dias da semana (exceto à noite)” (Ribas, 1990, p.
111).
Cintra Ribas destaca: “os cursos e conferências eram voltados para alunos de escolas
públicas secundárias. Além disso, as escolas eram recebidas no Museu de uma forma que
parecia que se estava transferindo a sala de aula para aquela casa” (Ribas, 1990, p. 112). Em
1932 foram atendidos 30 colégios e escolas públicas, quase 2.300 alunos, com a exibição de
100 filmes e 1.000 diapositivos. Havia cursos para professores voltados ao ensino de História
Natural, que abrigava a Antropologia. A instituição era entendida como uma unidade de
pesquisa, ensino e extensão, anunciando idéias do Manifesto dos pioneiros da educação nova,
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segundo o qual a universidade (tal como a UDF pretendia se desenvolver) deveria
“desempenhar a tríplice função que lhe cabe de elaboradora ou criadora de ciência
(investigação), docente ou transmissora de conhecimentos (ciência feita) e de vulgarizadora
ou popularizadora, pelas instituições de extensão universitária, das ciências e das artes”
(Azevedo, 1984).
Pelo menos desde 1928 discutia-se a idéia de universidade como destinada a promover
pesquisas científicas, mas também se idealizando a extensão. Naquele ano, Ferdinando
Labouriau afirmava na ABE que, enquanto a pesquisa serviria para “pensar o Brasil”, a
extensão formaria a “mentalidade” do brasileiro e contribuiria para produzir a “consciência
nacional”. Sua função seria “levar ao conhecimento do público o que se vem fazendo no
mundo técnico, no campo da ciência, no domínio das artes e letras, os trabalhos que estão na
ordem do dia, as diretivas que se lhes dão” (Labouriau apud Carvalho, 1998, p. 263). Essa era
a orientação da Seção de Ensino Técnico e Superior da ABE, convergente com as posições de
Roquette-Pinto (e outros intelectuais) nessa área:
Os cursos de alta cultura e Conferências avançados por ela [a referida Seção da ABE],
desde 1926, mobilizavam professores e especialistas de diversas instituições e versavam sobre
assuntos variados. Do Museu Nacional, do Instituto Oswaldo Cruz, da Faculdade de Medicina,
da Escola Politécnica, do Observatório Nacional, do Serviço Geológico e Mineralógico do
Brasil eram convidados especialistas e professores para versarem, em conferências ou em
cursos (que iam, em geral, de 4 a 12 conferências) (Carvalho, 1998, p. 264).

A posição de Roquette-Pinto em relação ao ensino universitário também é discutida
por Marta M. Chagas de Carvalho, uma vez que naquele momento uma das polêmicas residia
no debate entre um modelo de universidade único para todo o país ou adaptado às condições
regionais. No texto “Organização Universitária”, constante de O problema universitário
brasileiro. Bases do Inquérito promovido pela Seção de Ensino Técnico e Superior da ABE
(Rio de Janeiro, TCB, 1928), o antropólogo defendia a segunda posição, afinal isso
preservaria o molde de organização do Museu Nacional que, com isso, seria incorporado em
um sistema universitário nacional sem precisar se modificar completamente. Tratava-se,
portanto, de uma afirmação de preservação do espaço institucional que permitiu sua ascensão
e continuidade de prestígio como intelectual:
A crítica a um modelo universitário único imposto ao país foi retomada por Roquette-Pinto
(…). Seu argumento era o de que importava ser realista e aproveitar as instituições já
existentes sem prejuízo do trabalho que já vinham realizando. (…)
Roquette-Pinto esclarecia que sua proposta não significava que instituições como o Museu
Nacional, no Rio de Janeiro, ou o Instituto Butantã, em São Paulo, “essencialmente
consagrados à pesquisa científica, superior”, devessem, quando chamados a fazer parte do
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complexo universitário, “prejudicar a sua elevada finalidade transformando-se em simples
escolas das chamadas superiores do tipo corrente”. Ao contrário, tais instituições poderiam
“dar às universidades algo mais valioso”. Caber-lhes-ia o “aperfeiçoamento e especialização
dos mestres”. Dotados com os órgãos necessários ao estabelecimento das novas funções,
institutos deste tipo não deveriam perder o caráter que vinham tendo até então. O mesmo
princípio de realismo traduzido em termos de aproveitamento de instituições já existentes
formulava-se na resposta de Venancio Filho ao Inquérito (Carvalho, 1998, p. 269-270).

Sendo o Museu Nacional pensado a partir da tríade ensino-pesquisa-extensão, a
instituição também deveria inspirar mudanças no currículo escolar. Para Roquette, o ensino da
História Natural tinha pouco espaço em relação ao ensino de línguas. O antropólogo queria
fortalecer, através da popularização, o campo de conhecimento científico ao qual estava
vinculado. A legitimação para essas iniciativas de cunho educativo no Museu Nacional foi
buscada em Frei Leandro do Sacramento (1778-1829), professor na Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro desde meados da primeira década do século XIX. Frei Leandro não ficara
conhecido por suas pesquisas ou viagens, mas por promover “o ensino popular de botânica no
Passeio Público do Rio de Janeiro” (Jardim Botânico), título de um dos textos dos Ensaios
brasilianos, embora o público de suas aulas “populares” não fosse tão “popular” assim: “além
do curso da Academia Médico-Cirúrgica, Frei Leandro mantinha a sua aula popular de
botânica no Passeio Público. Ali, ao que parece, era o seu auditório constituído pelo que de
melhor havia entre os intelectuais da corte” (Roquette-Pinto, 1940, p. 47).
Essa lembrança, que traz uma aura de saudosismo do “despotismo esclarecido”
supostamente vigente no período monárquico e daquela cultura cortesã e senhorial, evocava a
noção de que os governantes da época davam mais oportunidades aos “sábios” desenvolverem
suas atividades livremente e orientarem o “progresso” social. Sugeria implicitamente que a
República pouco ou nada havia feito em matéria de educação. Ao mesmo tempo, reatualizava
a posição dos intelectuais diante das novas condições sociais de produção e difusão do saber:
Ao longo do século XIX, o discurso heróico do sábio é propalado a olhos vistos, em virtude
do grande movimento geral de popularização da ciência. Os homens da ciência e do estudo
são o material que constitui os santos laicos e os estereótipos escolares. Estes são estereótipos
moralizadores, pois aqueles que consagram a vida à investigação e ao estudo, para bem da
pátria e da humanidade, são vistos como espíritos cuja vocação absorve e define por inteiro.
Idealistas e desinteressados, teimam em seguir a sua intuição inovadora, apesar da
incompreensão e ingratidão dos contemporâneos (Schlanger, 1997, p. 192).

Assim como as heróicas aulas ao ar livre de Frei Leandro, Roquette estabeleceu sua
identidade intelectual exatamente a partir desses moldes: o “sábio” incompreendido em seu
tempo que investiga e ensina para o “bem comum”, antevendo o futuro. Seria preciso pôr
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mãos à obra e abrir o Museu Nacional ao ensino e à população. Na medida em que entendia
não haver ainda uma política de Estado sistemática de promoção da educação, Roquette optou
por iniciar a tarefa no âmbito do espaço institucional que comandava. Enquanto esteve à
frente do MN, estruturou a instituição se fundamentando na sua formação naturalista e na
defesa do ideal do mestiço como modelo de brasileiro:
Nos onze anos em que ali permanece como diretor, vai marcar a sua atuação justamente
pelo enlace entre a pesquisa, a guarda e exposição de documentação etnográfica, arqueológica,
geológica e botânica e zoológica sobre o Brasil – é lá que estão as marcas do homem da Lagoa
Santa, aquele que seria o ancestral brasileiro mais antigo, descoberto pelo naturalista Lundt, a
Sala Sertaneja, organizada sob influência da obra de Euclides da Cunha –, com a divulgação e
popularização desses saberes que já vinha realizando desde 1910 com a criação e organização
da filmoteca. O Museu Nacional será o marco de onde todas as suas ações e pregações
encontram apoio institucional. É também o lugar político e oficial que o legitima nessas ações
(Schvarzman, 2004, p. 107).

Foi no mesmo ano de 1926, quando assumiu a direção do Museu Nacional, que lançou
seu plano de constituição de uma rede de radioescolas estaduais e municipais pelo país. Nessa
e em outras frentes, aproveitou o ativo debate pedagógico do momento, cuja tônica era dada
pelo escolanovismo. Se Roquette não foi um representante estrito do movimento
escolanovista naquele momento, por não ter sido um reformador escolar, mais tarde foi um
dos signatários do Manifesto de 1932. Entretanto, por irradiar sua influência a partir do Museu
Nacional, concebeu um modelo de educação que não se restringia à escola: pensava o
conceito de extensão do conhecimento científico e sua popularização a ser realizada por
instituições como o MN, além de anunciar o foco da radiodifusão escolar e no cinema
educativo, que o levaram, mais tarde, a assumir e estruturar o Ince17.
O Serviço de Assistência ao Ensino do MN, inaugurado em 1927, era parte integrante
de seu projeto mais amplo de mudanças na instituição (influenciado pelo modelo do museu de
Nova Iorque), que se oficializou com a autonomia concedida em relação ao Ministério da
Educação e Saúde em 1931 (antes de estar vinculado ao MES, o MN já tinha pertencido às
esferas administrativas do Ministério da Justiça e do Ministério da Agricultura). Outra
iniciativa nesse ano de reestruturação foi a criação da Biblioteca Pedagógica como mais um
dos serviços do Museu. O início das atividades educativas em 1927 no Museu parece ter sido
o ponto definitivo de conversão de Roquette-Pinto da antropologia para a educação:
Vivendo no Brasil e acreditando ter nascido com a missão de salvar o país da miséria, da
ignorância e do atraso, Roquette-Pinto percebeu que o trabalho isolado do pesquisador em
17

Um estudo clássico da experiência do Ince encontra-se em Franco (1987).
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Medicina e em Antropologia seria insuficiente para ajudar a Nação a se desenvolver. Por isso,
abandonou a Medicina e a Antropologia. Tornou-se um educador popular, acreditando que a
Educação Nova salvaria o Brasil. Na verdade, a questão fundamental não era a de instruir o
povo brasileiro, [mas] ensinar a ele “hábitos de significação social” (Ribas, 1990, p. 5).

Os trabalhos de pesquisa e escrita lhe fascinavam, mas os destinatários da cultura
erudita eram muito restritos numericamente. Assim, a idéia de massificar a cultura dos
museus possibilitaria a inserção desse nicho erudito no processo que o país vivia de ampliação
do emergente mercado cultural. Abria-se a perspectiva de criar um novo público no Brasil, se
o “povo” fosse ensinado a consumir “alta cultura” em larga escala. No entanto, logo Roquette
percebeu que as visitas de estudantes poderiam ser ineficazes do ponto de vista pedagógico,
dependendo das circunstâncias:
A visita comentada ao Museu, ao Jardim Botânico e ao Jardim Zoológico é vantajosa, está
claro. Mas… tenho, por curiosidade, assistido ao desandar de algumas escolas pelas galerias
do Museu. Que tristeza! Todo mundo vai andando, vai olhando, vai passando… como um fio
d’água passa numa lâmina de vidro engordurada.
Quem quiser aprender num museu deve primeiro preparar-se para a visita. Aquilo é apenas
o Atlas; o texto deve ir com o estudante. As crianças, por si sós, não sabem ver o que tem um
museu; elas só lucrarão se forem acompanhadas do mestre, papel e lápis, conforme já se disse.
(Roquette-Pinto, 1927, p. 41-42).

Mesmo assim, a iniciativa educacional do diretor do MN foi adotada pela Associação
Brasileira de Educação (ABE), o que sugere sua influência sobre a entidade e o impacto da
iniciativa educativa do Museu no movimento cívico-educacional da época. Em 1928, a I
Semana de Educação organizada pela ABE incorporou, em sua programação, o “Dia da
natureza e da arte – visita a jardins, museus de História Natural e Pinacotecas visando
despertar nas crianças o amor pelas coisas da natureza, pela Arte, a proteção aos animais e às
plantas” (Carvalho, 1998, p. 203).
Desde a inauguração do serviço educativo do MN, Roquette deixou a Seção de
Antropologia e Etnografia – que era o centro de gravitação da instituição – a cargo de Heloisa
Alberto Torres. Com a Revolução de 1930, não houve interrupções abruptas nas atividades do
Museu: Roquette primeiro deixou seu cargo à disposição de Getúlio Vargas, que não hesitou
em mantê-lo, alegando não poder dispensar seu valoroso trabalho18. O antropólogo concordou
em prosseguir na direção do Museu Nacional, tendo permanecido até março de 1936, quando
sua atuação no cinema e no rádio já lhe tomavam a maior parte do seu tempo.
18

João Baptista Cintra Ribas revela a habilidade institucional de Roquette, que “foi um dos únicos membros da
Academia Brasileira de Letras que se posicionaram a favor do ingresso de Getúlio Vargas no quadro de
acadêmicos daquela casa. Naquele tempo, um presidente da República só poderia concorrer a uma cadeira na
Academia se indicado no mínimo por 1/3 dos acadêmicos” (Ribas, 1990, p. 196).
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Mário de Andrade, em crônica no Diário Nacional de 13 de julho de 1930, elogiava as
iniciativas etnográficas e educacionais de Roquette-Pinto na instituição carioca:
(…) Ultimamente passei uns dias no Rio e o que melhor ganhei desse passeio foi conhecer
mais intimamente Roquette-Pinto e os que o rodeiam no Museu Nacional.
Como diretor do Museu Nacional, Roquette-Pinto está fazendo coisas utilíssimas. A verba
para um estabelecimento desses, num país como o nosso, está claro que é deficientíssima. Não
se está na América do Norte ou na Alemanha. Mas Roquette-Pinto inventa a melhor maneira
das verbas curtas se tornarem de eficiência cumprida.
Duas coisas me entusiasmaram: o desenvolvimento das coleções e estudos etnográficos e a
conversão do Museu num verdadeiro órgão de ensino popular e não de estudos pra sábios
gratuitos.
A maneira com que é recebida no Museu qualquer pessoa que deseja estudar seriamente; as
facilidades que lhe são dadas; o material organizado pra aulas práticas; a sala de conferências
e lições coletivas, com a sua sóbria e linda decoração marajoara; a franquia das páginas das
publicações do Museu a quanto tenham o que dizer em matéria científica, especialmente
brasileira: o Museu hoje está ensinando de verdade e obrigando a gente a estudar. Toda a
gratuidade aristocrática e inerte, que faz a parte odiosa e desumana dos museus, desapareceu
da Quinta da Boa Vista. Bom dia, Roquette-Pinto.
A parte etnográfica também recebeu do autor de Rondônia um carinho especial (…). Os
estudos sobre os tipos antropológicos brasileiros, a seção de etnografia popular criada por
Roquette-Pinto dão ao Museu uma significação etnográfica especialíssima.
De Roquette-Pinto escritor e sábio, todos falam e sabem. Fiz questão agora de humanizá-lo
mais, mostrando que não é… poeta (Andrade, 1976, p. 223-224).

Além da citada inauguração da coleção “Etnografia Sertaneja” (1927-28), exposta na
“Sala Sertaneja”, na qual difundia suas concepções antropogeográficas aos visitantes de modo
didático, outra iniciativa de Roquette à frente do MN foi a Revista Nacional de Educação
(1932-34), um “belo e malogrado esforço no sentido da ‘vulgarização de ciências, letras e
artes’” (Faria, 1956/58, p. 301).
Se eram abertas novas possibilidades de tentar ampliar o mercado de bens culturais
eruditos aumentando a base de consumidores, a conseqüência foi a perda de prestígio do MN
entre os intelectuais, que concebiam a ciência como atividade restrita ao círculo da “alta
cultura”: “o que Roquette não percebera era que, ao procurar identificar o Museu com o povo,
a elite científica passaria a procurar outros cenários para realçar seu brilho. Ciência era para
cientistas, não para professorinhas e seus petizes, cravando-os a todos de perguntas primárias”
(Barbosa, 1996, p. 455).
Esse processo de desvalorização do Museu Nacional como instituição científica – já
vivido por Roquette e acentuado na gestão de sua sucessora, Heloisa Alberto Torres – também
tem outras explicações, conforme Mariza Corrêa lembra: a centralização do sistema
educacional a partir da reforma Francisco Campos (1931), a extinção da carreira de professor
nos museus, a impossibilidade de acumular cargos a partir da Constituição Federal de 1937 e
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o surgimento das Faculdades de Filosofia em São Paulo e no Rio de Janeiro na década de
1930 (Corrêa, 2003, p. 150). Esse processo foi constatado com pesar por Roquette-Pinto:
Quando o Departamento Administrativo do Serviço Público [Dasp] substituiu o título de
“Professor do Museu Nacional” pela denominação de “naturalista”, como é hoje, ele sentiu
uma tristeza imensa, porque tirava aos naturalistas do Museu o seu maior título de dignidade:
que era o de ser também professor (Gouvêa Filho, 1955, p. 30).

Após a reorganização administrativa do Museu em 1931, Heloisa passou
definitivamente “a tomar as rédeas do destino da mais antiga instituição científica do Brasil e
a maior e mais representativa da América do Sul” (Barbosa, 1996, p. 454). Conforme Mariza
Corrêa salienta, a antropóloga dedicou quase 30 anos de trabalho à instituição: ingressou
como assistente de Roquette, aos 23 anos, depois da morte de seu pai. Fez concurso de
efetivação em 1925, foi eleita chefe interina de Seção de Antropologia e Etnologia em 26,
chefe efetiva em 1931, vice-diretora (1935-37) e diretora (1937-55) (Corrêa, 2003, p. 141).
Em sua gestão na diretoria do MN, convidou Paschoal Lemme para assumir, em 1942, a
direção da Seção de Extensão Cultural, responsável por “cursos de aperfeiçoamento para
professores de ciências naturais e antropológicas, editar as publicações científicas e de
divulgação cultural, entre outras” (Lemme, 2004, v. 3, p. 172), tentando dar continuidade ao
projeto educacional iniciado por Roquette 15 anos antes. Mas os tempos eram outros.
De qualquer forma, a experiência na instituição foi uma grande oportunidade de
Roquette fazer sua conversão de cientista para educador e, assim, tentar definir os rumos da
nação calçando-se na sua posição de intelectual de prestígio. Paralelamente a essa conversão,
o antropólogo envolveu-se com o início oficial e sistemático da radiodifusão no Brasil. Da
curiosidade científica em estudar as ondas hertzianas, empenhou-se na constituição da Rádio
Sociedade do Rio de Janeiro, primeira emissora oficialmente reconhecida no país, e passou a
conceber o novo meio de comunicação como uma possível ferramenta para popularizar, a
baixo custo, a educação, “remédio” que considerava a salvação para o futuro do país.
O antropólogo conciliava ideais e tendências aparentemente tão díspares como
mestiçagem, nacionalismo, positivismo (encarnado nas palavras “altruísmo” e “fraternidade”),
“anti-racismo” (crítica aos eugenistas radicais), antropologia física, culturalismo, pacifismo, a
defesa de um Estado forte (capaz de intervir nas causas sociais dos problemas e moralizar o
país) e até uma breve participação no Partido Socialista (a pedido de um amigo, após o fim do
Estado Novo). Embora a filosofia positivista e o positivismo brasileiro não fossem racistas
por princípio, na prática acabaram se prestando a esse papel, uma vez que foram utilizados
como defesa implícita da manutenção daquela hierarquia senhorial no novo projeto de nação
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republicana e moderna. Demonstrava afeição pelo regime republicano, mas cultivava um
saudosismo do mecenato científico e artístico de D. Pedro II e de seu suposto despotismo
esclarecido (Schwarcz, 1993, p. 30). As ambigüidades desse esforço de encaixar valores
senhoriais e socialmente hierarquizantes em um corpo liberal, republicano e cidadão eram
satirizadas pelo humor: “como imaginar a nação brasileira, e os brasileiros como cidadãos,
com uma Constituição formalmente liberal, olhando para a realidade daquela república
oligárquica, coronelista, nepotista e, acima de tudo, excludente?” (Saliba, 2002, p. 75).
Roquette-Pinto era o avesso (ou potencial alvo) desses autores do “humorismo da
desilusão republicana”. Se no espaço privado era um bon vivant, publicamente apresentava-se
como intelectual sério, moralista, culto, idealista e “elevado”. Nesse ponto, diferenciava-se de
nomes como Olavo Bilac, Humberto de Campos, José do Patrocínio Filho e tantas outras
figuras proeminentes, que se escondiam através de pseudônimos para poder escrever o
“humor interdito” sem reprimendas ou censuras cultas (Saliba, 2002, p. 119). Roquette jamais
fez isso. Nunca se deu ao luxo de expressar o menor “descompromisso” com os destinos do
país. Apresentou-se austero, programático, institucional e polemizador desde os primeiros
momentos de sua carreira até a sua morte e em todos os espaços sociais e meios de
comunicação no qual veiculava suas idéias. Sua postura era de constante combate intelectual,
bem típica do clima da I Guerra Mundial, quando
Os dilemas de representar a nação pareciam esvair-se frente à urgência de salvar o país,
transformando-se em pontos de uma ordem do dia, em bandeiras de mobilização e de
engajamento: no front externo, a campanha pelo serviço militar obrigatório; no front interno,
as intensas campanhas religiosas, sanitárias e educacionais. Eram estas que, a longo prazo,
deveriam se converter em instrumentos mais adequados para moldar aquela já rarefeita
“comunidade imaginada” chamada Brasil (Saliba, 2002, p. 124, 151).

A inquietude de Roquette ante os desafios da realidade republicana o levaram a tentar
fazer uma síntese entre o que considerava melhor no Império e o que poderia ser o melhor da
República. Se é possível observar fortes ambigüidades nesse movimento, também há uma
lógica interna que unifica e confere coerência intelectual, politica e social à diversidade de
tendências de seu pensamento.
Como tantos outros intelectuais de sua época, Roquette-Pinto tinha intensa
preocupação com os destinos do país. Nesse sentido, foi mais um entre tantos que fez um
diagnóstico dos problemas nacionais e, a partir daí, estabeleceu o seu próprio programa de
ação para solucionar tais problemas. Para tanto, dedicou-se à grande causa que era a educação
na década de 1920, marcando a transição de seus interesses em definitivo da antropologia para
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a educação. Nesse contexto, sua atuação no rádio o levou a inserir-se no debate pedagógico
através das propostas de utilização dos modernos veículos de comunicação de massa como
tecnologia educacional.
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CAPÍTULO 3 – ROQUETTE-PINTO E O RÁDIO NA DÉCADA DE 1920: A
DEFINIÇÃO DE UM MODELO DE CULTURA PARA O NOVO VEÍCULO
Roquette-Pinto entendia que a educação era um “remédio” capaz de salvar o país e
promover o progresso. Como típico intelectual de sua época, acreditava pertencer à vanguarda
responsável por isso, contribuindo para a construção da nação. Mas, por considerar que o
Brasil ainda não tinha um “povo” – que ainda estaria por ser construído –, desejava acelerar
esse processo com a educação. Segundo suas pesquisas lhe indicavam, o brasiliano,
especialmente identificado no sertanejo, precisava sair do seu estado de “emotividade
exagerada” (que ainda lhe colocava à margem da civilização) e aprender os fundamentos
básicos da vida moderna.
No seu parâmetro de educação, o “povo” deveria ser preparado para a ciência, para a
cultura e para as artes. Sua idéia era levar aos quatro cantos do país os conhecimentos capazes
de fazer o Homem transformar a Natureza para construir uma sociedade próxima daquela
idealizada pelos seguidores do positivismo. Quanto aos costumes sociais da população, estes
deveriam ser “higienizados” e “moralizados”. Foi a partir do encontro dessas diretrizes,
produto de sua trajetória intelectual, com sua experiência na radiodifusão que constituiu, ao
longo da década de 1920, as bases para pensar a radioeducação, pela primeira vez
concretizada com a Rádio Escola Municipal (PRD-5) em 1934.
Nesse capítulo, inicio com uma contextualização que busca apresentar o rádio no
panorama mais amplo dos modernos meios de comunicação da época e os debates e tradições
de uso deles como ferramenta pedagógica. Uma vez estabelecendo os principais parâmetros
dos debates acerca das tecnologias educacionais da época, abordo a relação inicial de
Roquette-Pinto com a radiodifusão. Para tanto, aponto seus esforços para concretizar a Rádio
Sociedade do Rio de Janeiro (PRA-2) e as ligações da emissora com cientistas, professores e
literatos, com destaque para o papel exercido pela Associação Brasileira de Educação (ABE).
Em virtude da importância da música erudita e das palestras de intelectuais na programação,
são discutidas as noções de cultura erudita, popular urbana e folclórica. A seguir, o conceito
de “radiocultura” (termo adotado da radiodifusão argentina), voltado a emissões de caráter
mais elitista, merece atenção especial, tendo sido a matriz do campo da radiodifusão
educativo-cultural dentro da qual surgiram as propostas de radioescola.
Dentre as emissões que se destacavam, a música erudita ocupava boa parte da
programação, representando o esforço de se sobrepor aos gêneros populares urbanos e
“civilizar” o gosto estético dos ouvintes. Analiso aspectos da programação da PRA-2 em
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maiores detalhes, pois a emissora pertencia ao campo da radiodifusão educativo-cultural, do
qual surgiu a idéia das radioescolas. Para compreender a estruturação do campo educativocultural da radiodifusão, destaco o debate das fronteiras culturais entre “erudito”,
“popularesco” e “folclórico”, parâmetros conceituais que fundamentavam as concepções
relevantes de rádio dos intelectuais, dentre os quais foco Roquette-Pinto e Mário de Andrade.
Paralelamente, outros programas da PRA-2 também merecem destaque, com destaque para a
estrutura daqueles voltados ao público infantil. Um dos temas fundamentais abordados é a
proposta radioescolar elaborada por Roquette em 1926, sustentáculo para a constituição da
PRD-5 mais tarde. O projeto é apresentando no âmbito do seu pensamento, da dinâmica
política do Distrito Federal de meados da década de 1920 e da atuação da Associação
Brasileira de Educação (ABE).

3.1. Meios de comunicação, educação e modernidade na construção do nacional
A segunda metade da década de 1920, momento em que Roquette-Pinto se orientou
em definitivo para a educação como prioridade, correspondeu a um período de crescente
interesse dos intelectuais pela área. Muitos, no entanto, priorizavam sua atuação na discussão
da instituição escolar. Roquette, ao invés de concentrar seu discurso, esforços programáticos e
empenhar atividades em projetos de reforma globais dos sistemas educacionais, pretendeu
“encurtar” o caminho para a popularização do ensino. O rádio e o cinema lhe pareciam as
ferramentas mais apropriadas para tanto.
O antropólogo tinha experiência com essas tecnologias. No cinema, havia rodado
imagens dos indígenas na Serra do Norte (fazendo-o um dos primeiros documentários
científicos no país) e estruturou a Filmoteca do Museu Nacional, enquanto tornou-se o
patrono do rádio brasileiro. Portanto, antes de analisar sua inserção na radiodifusão e a
proposta de seu uso com propósitos educativos, é necessário contextualizá-la no rol das
modernas tecnologias aplicadas ao ensino da época. Sua utilização baseava-se em um discurso
comum de que fariam uma revolução nas escolas, transformando-as em instituições dotadas
de dinâmicas mais próximas às das fábricas, ou seja, regidas pela eficiência, pela
racionalização e por uma cultura organizacional peculiar. Como intelectual que era, Roquette
tinha conhecimento do uso dos meios de comunicação com fins educacionais em outros
países. Portanto, a perspectiva de estruturar o que hoje chamamos Educação a Distância era
uma possibilidade considerada pelo antropólogo. Aliás, não apenas por ele, mas por tantos
outros intelectuais brasileiros que se dedicaram a pensar as questões educacionais. Rádio e
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cinema, dentre outros recursos, foram ferramentas profundamente ligadas no ideário de
modernização educacional daquele tempo, no Brasil e no estrangeiro.
A experiência educacional estadunidense foi, desde os anos 1920, uma das principais
referências no uso de tecnologias educacionais no Brasil. O Teacher’s College, que Anísio
Teixeira freqüentou quando de sua estada nos EUA, já se interessava desde a primeira década
do século XX em estudar como os professores efetivamente ensinavam a seus alunos,
concluindo que os docentes falavam muito e os alunos pouco participavam ativamente do
processo de ensino-aprendizagem. Desse modo, diversos pesquisadores da instituição
destacaram a importância de interessar os alunos a aprender (Cuban, 1986, p. 10). Alguns
deles se dedicaram a pregar a eficiência escolar, baseados na crença de que a racionalização
do trabalho taylorista podia ser levada para o âmbito da educação:
Ancorados no entusiasmo pela gestão científica na virada do século [XIX-XX], seguidores
de Frederick Taylor entraram nas escolas em busca de eficiência. Acadêmicos e engenheiros
dedicados a estudar a eficiência empreenderam time-and-motion studies [estudos para reduzir
a quantidade dos movimentos e o tempo de atividades laborais]. Eles elaboraram cartões
especialmente confeccionados com medidas quantitativas para distritos escolares ávidos por
adotar as inovações mais recentes, destinadas a cortar custos e, ao mesmo tempo, incrementar
a produtividade. Era mais eficiente ensinar latim ao invés de economia doméstica? A
memorização de equações produzia mais conhecimento discente do que as lições de casa?
Banheiros coletivos eram mais eficientes do que um para cada sala de aula do primário? Tais
eram as questões que os engenheiros educacionais faziam (Cuban, 1986, p. 11)19.

Nessa busca pela eficiência taylorista, os meios de comunicação foram vistos nos
EUA como ferramentas capazes de dinamizar os processos educacionais, “dando vida” e
concretude aos conhecimentos “frios”. Após a fase de propaganda das novas tecnologias, que
contava com grande entusiasmo de especialistas, sua aplicação prática gerava queixas de
professores e daqueles que observavam o processo de implementação das mesmas.
Registravam-se problemas derivados de imperfeições técnicas, a incompatibilidade com os
programas de ensino e currículos e, por fim, pesquisadores acabavam por constatar que as
tecnologias educacionais não eram utilizadas com freqüência na prática docente (e quando o
eram, uns poucos docentes concentravam esse índice de utilização), apontando diversas
motivações para isso, desde problemas de recursos financeiros, dificuldades técnicas e até

19

No original: “Anchored in the enthusiasm of scientific management at the turn of the century, adherents of
Frederick Taylor entered schools in quest of efficiency. Professors and efficiency engineers undertook time-andmotion studies. They applied especially constructed score cards filled with quantitative measures for school
districts hungry to embrace current innovations targeted at cutting costs while boosting productivity. Was
teaching Latin more efficient than home economics? Did memorizing equations produce more student
knowledge than homework? Were gang toilets more efficient than a bathroom in each elementary classroom?
Such were the questions that educational engineers asked”.
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uma suposta postura intransigente – ou, na melhor das hipóteses, relutante e medrosa – dos
professores de recusa à modernização do ensino (Cuban, 1986, p. 5-6, 16, 51). Cada uma das
tecnologias educacionais passou por ciclos assim. Aos olhos de intelectuais de países como o
Brasil, no entanto, ficava o entusiasmo com as novidades e o desejo de aplicá-las como tábua
de salvação da educação e de moldagem da massa amorfa para a nacionalidade.
Do mesmo modo que o rádio conquistou mentes e corações de administradores e da
intelligentsia, o cinema também teve grande impacto. Thomas Edison dizia, em 1913, que as
imagens em movimento fariam os livros se tornarem logo obsoletos. Nos EUA, o uso do
cinema mudo nas escolas iniciou-se na virada do século XIX para o XX, ganhando impulso
na década de 1910. A iniciativa se deu especialmente em distritos escolares com maior
população e renda, aqueles nos quais os administradores e superintendentes escolares
dispunham, portanto, de maiores recursos financeiros para implementar a novidade (Cuban,
1986, p. 11-12). Mesmo assim, os índices de utilização mantiveram-se, em geral, baixos por
quase meio século, tendo se incrementado de modo efetivo apenas a partir da década de 1950.
Até então, o uso pouco freqüente e concentrado em uma minoria de professores era explicado
pelos pesquisadores das tecnologias educacionais por quatro motivos principais: falta de
habilidade no manejo dos equipamentos, custo de aquisição de filmes e de manutenção,
dificuldade de acesso quando os docentes desejavam utilizar os equipamentos e ausência de
películas apropriadas para o conteúdo a ser desenvolvido nas aulas (Cuban, 1986, p. 16, 18).
Problemas que, embora em menor escala, também ocorreram entre nós.
No Brasil, a iniciativa pioneira de se pensar o cinema como ferramenta educativa se
deu com Canuto Mendes de Almeida na década de 1920. O cineasta foi colega de Lourenço
Filho na Faculdade de Direito, escreveu Cinema contra cinema: bases gerais para um esboço
de organização do cinema educativo no Brasil (1931) e depois abandonou a profissão
cinematográfica pela carreira jurídica, tendo se tornado professor na instituição superior na
qual havia se diplomado (Saliba, 2003, p. 183). Com o próprio título do livro, Cinema contra
cinema, “queria deixar explícita a tese geral de que o cinema devia se curar com o próprio
cinema, ou seja, contra as exibições de mau efeito do cinema, em especial, sobre as crianças e
adolescentes, a única solução seria um cinema educativo” (ibidem, p. 55).
Lourenço Filho desejava que Canuto participasse do movimento renovador
educacional, contribuindo na área do cinema (ibidem, p. 56). Analisando Cinema contra
cinema, Maria Eneida F. Saliba aponta:
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(…) para além do objetivo de indicar o cinema, naquele momento, como um meio de
ensino indispensável à educação, ele [manifestava] (…) difusamente uma certa pretensão de
ensinar a fazer cinema.
(…) ele se preocupa especialmente com os aspectos que dizem respeito à parte “material”
do cinema, seus aparelhos e funcionamento, o que de certa forma foi bastante pertinente em
função do desconhecimento geral das novas técnicas cinematográficas, naquele momento,
especialmente por parte do público a que ele destinava o seu livro: os educadores.
Em segundo lugar, cabe mencionar que o livro está escrito numa linguagem formal e um
tanto quanto retórica, (…) sem muita preocupação em referir-se à situação social, política e
cultural do país (…) (Saliba, 2003, p. 60-61).

A década de 1920 foi o momento em que o cinema ganhou espaço como principal
diversão popular (o que se manteve até a década de 1960, sendo depois substituído pela TV).
De uma arte inicialmente destinada à diversão operária e que despertava interesse sobretudo
do público masculino, nos anos 1920 já aparecia o debate polêmico se era entretenimento ou
arte: “A esfera pública burguesa, legitimada pelos valores estéticos consagrados, começava a
ser penetrada por meio da chamada ‘cultura de massas’ que começava a deitar por terra os
próprios fundamentos artísticos desta legitimidade” (ibidem, p. 75).
Desde meados dos anos 1920, o debate acerca do cinema educativo ganhou notável
projeção, bem como o uso das modernas tecnologias como suporte pedagógico (rádio, disco
etc.). Temos a seguinte posição em artigo de um professor da Escola Politécnica, Jeronimo
Monteiro Filho, no Jornal do Brasil: “defrontamos um país imenso a civilizar, organizar
mentalmente. Vivemos a época dos grandes inventos; (…) – o rádio e o cinema falado – os
grandes fatores de educação do século” (Monteiro Filho, 1929, p. 8). O entusiasmo com o
cinema foi acentuado pela criação da Comissão de Cinema Educativo no Distrito Federal
(1927) e pela Exposição de Cinematografia Educativa em agosto de 1929 (Franco, 2004, p.
22). O debate do uso das tecnologias comunicacionais para fins pedagógicos manteve-se
intenso nos anos seguintes, girando em torno de dois pólos: favorecer o aprendizado,
tornando-o mais atrativo (postura defendida pelos liberais), e controlar os “maus” conteúdos
do cinema comercial (tendência mais afinada aos católicos).
No Espírito Santo, o cinema educativo
(…) foi implantado, mas sob desconfianças e provocando debates apaixonados. Um
argumento elitista sempre repetido era comparar o teatro, a “verdadeira” arte, com o cinema,
que não passaria de uma “diversão” vulgar. Também era considerado em franca desvantagem
em relação à literatura, pois embotaria a capacidade de redação. E, quando surgiu o cinema
falado, um membro da Academia Brasileira de Letras chegou a alertar para a “ameaça” que
isso representaria para a língua portuguesa. Os músicos aumentavam os protestos: perderiam
mercado com o fim do cinema mudo (Soares, 1998, p. 40-41).
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Oduvaldo Viana foi um dos que saiu em defesa do cinema como ferramenta educativa,
que poderia assumir, simultaneamente o papel de “livro” e de “professor” (ibidem, p. 41).
Também merece destaque a incorporação do escotismo ao ensino, por ser considerado
atividade de utilidade pública (ibidem, p. 45).
No Distrito Federal, o cinema, bem como o rádio, foi reconhecido oficialmente como
recurso didático na reforma Fernando de Azevedo. A responsabilidade de desenvolvê-lo ficou
a cargo de Jonathas Serrano e foi realizada, na prática, por Paschoal Lemme:
Entre as muitas faces dos interesses de Jonathas Serrano estava sua apreciação pela
manifestação da mais moderna das artes – a cinematografia –, especialmente o cinema
cultural, educativo e escolar, o cinema como instrumento de educação, ensino e cultura. Por
ele incumbido e sob sua direção, organizei a primeira filmoteca escolar e também a primeira
exposição de cinematografia educativa realizada no país [1929], reunindo na então escola José
de Alencar, no Largo do Machado, tudo o que havia então de mais moderno em aparelhagem e
filmes para o ensino existente no Brasil. Nessa exposição foram feitas até mesmo experiências
de cinema sonoro, que começava a aparecer como novo desenvolvimento da arte
cinematográfica. Iniciando também sessões de cinema educativo nas escolas, obteve a
autorização de Rosenwald, então diretor da Fox Film no Brasil, para utilizar os jornais
cinematográficos, devidamente remanejados e selecionados, como elementos ilustrativos de
aspectos significativos dos acontecimentos mundiais e também da geografia, da história, do
folclore e da vida política e social dos vários países do mundo. Sob a orientação da
Subdiretoria Técnica [cargo de Serrano], foi produzido também um filme de longa-metragem
sobre os novos métodos de ensino nas escolas profissionais introduzidos pela Reforma
(Lemme, 2004, v. 2, p. 35).

A iniciativa rendeu a Lemme não apenas satisfação pessoal, mas lhe investiu de
capital social: “a compensação, além do dever rigorosamente cumprido, vinha na forma de
amizades que conquistei entre muitos daqueles meus mais ilustres colegas – se posso falar
assim – colocados nos postos mais elevados do ensino do país” (Lemme, 2004, v. 2, p. 37).
Em São Paulo, a Diretoria Geral de Ensino do Estado também instituiu uma Comissão
Especial para estudar o assunto em julho de 1931 (Franco, 2004, p. 23).
Nesse clima de debate, Canuto manifestava, com a publicação de seu livro no mesmo
ano, o que Maria Eneida F. Saliba chama de “entusiasmo pelo cinema” – em paralelo ao
“entusiasmo pela educação” daquela década –, depois convertido em preocupação com as
funções lúdica e educativa do veículo. Ao contrário das posições mais comuns da
intelectualidade sobre o cinema falado, que costumava ser contra tal inovação, colocou-se a
favor dela, por entender que o cinema mudo era menos acessível, democrático, cotidiano e
excessivamente teatral (elitista, portanto, no seu entender) para o público. No entanto,
reconhecia que o próprio cinema falado precisava combater esses mesmos “vícios”,
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incorporados do cinema mudo, o que deveria ser feito abandonando o estilo dramático para se
tornar cada vez mais documental (Saliba, 2003, p. 93-99).
Do ponto de vista educativo, Canuto tinha ideais muito próximos aos de RoquettePinto, que assumiu o Instituto Nacional de Cinema Educativo (Ince, idealizado por Canuto,
que preconizou sua criação) em meados dos anos 1930. Por esse motivo, Canuto é uma
referência que ajuda a compreender o pensamento do antropólogo. Para o cineasta, educar
significava adaptar o indivíduo ao meio social, em concepção notadamente organicista,
positivista e determinista. Além disso, significava aperfeiçoar o físico, o intelecto e a moral
humana, moldando as novas gerações para a construção e cultivo do “caráter nacional”
brasileiro (ibidem, p. 111, 113).
Do mesmo modo que Roquette-Pinto transitou da questão da “raça” para a educação,
Canuto partiu de uma perspectiva mais biologizante e organicista e depois, para tentar se
libertar dela, voltou mais suas explicações para a influência dos atos humanos no processo de
socialização. Assim como o pensamento roquetteano apresentava ambigüidades, Canuto
oscilava entre princípios liberais e antiliberais, sempre com o pano de fundo de que o
indivíduo deveria se desenvolver para adaptar-se, integrar e fortalecer o organismo social (e
nacional). Ecos similares aos das leituras de Alberto Torres em Roquette.
Para Canuto, o aluno seria como uma tábula rasa a ser “preenchida” pela transmissão
cultural, sendo o cinema uma ferramenta que contribuiria sobremaneira para tal processo: “ele
acreditava que a memória das imagens poderia ser mais forte e duradoura do que as palavras”
(ibidem, p. 126). No entanto, de modo algum o cinema substituiria o professor, que deveria
ser mantido como personagem relevante capaz de ajudar, de coordenar os discentes na
aprendizagem (ibidem, p. 115-117). Roquette pensava o mesmo, seja para o rádio como para
o cinema: ambos recursos eram ferramentas complementares à ação escolar. Era também
como o uso pedagógico da radiodifusão era entendido nos EUA.
A diferença residia no fato de que o antropólogo pensava nas regiões do país nas quais
os habitantes não tinham acesso à escola: nesses casos, as tecnologias educacionais
assumiriam papel mais relevante em função da omissão do Estado. Era exatamente esse o
papel que particularmente o rádio deveria ter: alcançar, a custo baixo, aqueles que não teriam
acesso à escola. No entanto, na prática Roquette aplicou o rádio e o cinema como ferramentas
pedagógicas predominantemente no meio urbano, com foco no Distrito Federal. Mesmo na
capital do país, havia limitações de ordem prática tais como aquelas destacadas por Larry
Cuban para os EUA, mencionadas anteriormente.
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Em São Paulo, Canuto foi o grande nome na discussão teórica da utilização do cinema
como recurso pedagógico. Alguns anos depois, o Departamento de Cultura e de Recreação
paulistano, dirigido por Mário de Andrade, teria colocado em prática iniciativas nesse sentido,
conforme Paulo Duarte registra:
O cinema educativo merecera um cuidado especial. Vesperais concorridíssimos de cinema
gratuito foram dados em vários teatros de bairro aos pirralhos dos parques infantis, a troco de
favores às empresas cinematográficas. E o Departamento estudava ainda um projeto no
sentido de instalar-se um laboratório cinematográfico para a execução de fitas científicas e
educativas (Duarte, 1977, p. 66).

A mesma gestão tentou implantar uma radioescola, mas a iniciativa não teve sucesso.
O cinema educativo e a Rádio-Escola da Prefeitura de São Paulo estavam agrupados, do ponto
de vista organizacional, na Divisão de Expansão Cultural do Departamento. Aliás, a primeira
finalidade do DCR seria, de acordo com o decreto que o estabeleceu, “estimular e desenvolver
todas as iniciativas destinadas a favorecer o movimento educacional, artístico e cultural”
(grifo meu), enquanto a terceira determinava: “pôr ao alcance de todos, pelos serviços de uma
estação radiodifusora, palestras e cursos populares de organização literária e científica, cursos
de conferências universitárias, sessões literárias e artísticas, enfim, tudo o que possa contribuir
para o aperfeiçoamento e extensão da cultura” (São Paulo, Prefeitura, 1935, p. 229).
Para o rádio, o parâmetro era a experiência de Roquette-Pinto com a PRD-5, sendo
que a Rádio-Escola paulistana foi projetada, dentre outras funções, para se tornar a rádio
universitária da USP, do Teatro Municipal (eram previstas ligações entre a estação
radiotransmissora e essas duas instituições), veículo de divulgação do Conservatório
Dramático e Musical de São Paulo (CDMSP) – instituição em que se formou e era docente há
muito – e mais um órgão oficial de propaganda governamental da Prefeitura paulistana:
Art. 21 – Fica criada, onde e quando entender o Prefeito, sob a dependência imediata do
Departamento de Cultura e de Recreação uma Rádio-Escola com a respectiva estação
transmissora destinada à irradiação diária da hora oficial, do boletim de atos e instruções de
interesse público imediato, de palestras, conferências e cursos, especialmente da Universidade
de São Paulo e de sessões artísticas de caráter cultural e educativo (São Paulo, Prefeitura,
1935, p. 232-33).

Se a mal-sucedida iniciativa de radiodifusão educativa de São Paulo pretendia articular
diversas instituições culturais chave, no Rio de Janeiro dos anos 1930 o locus de aplicação de
tecnologias educacionais era o Instituto de Educação do Rio de Janeiro (IERJ), seja para o
rádio como para o cinema. Até 1937, a Biblioteca Central de Educação do IERJ possuía “745
diapositivos, 577 filmes educativos de 16 mm e 45 educativos e culturais, aparelhos de
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projeção e outros equipamentos” (Vidal, 2001b, p. 167), cujo uso era apreciado pelas alunas
do educandário:
O filme educativo, utilizado como recurso didático, aproveitava-se do fascínio da arte
cinematográfica para colorir o conteúdo da aula. Apesar das constantes tentativas de alguns
educadores, como o professor de História da Civilização, Jonathas Serrano, de barrar o avanço
do chamado cine dramático, “pervertor da juventude, por expô-la aos vícios do desejo e da
paixão”, esse disseminava-se e atraía moças e rapazes. (…)
O cinema só não conseguia atingir as crianças da Escola Primária. Não tanto porque não
gostassem, mas porque sem máquina e sem outros recursos, pelo menos nos anos de 1932 e
1933, a Escola não se utilizava desse instrumento. Aliás, faltavam-lhe, ainda, vitrola e discos
de músicas nacionais; além de instalações adequadas para as atividades de Educação Física
(Vidal, 2001b, 46, 48).

Nota-se, primeiramente, que Serrano adotava posição similar à de Canuto: o cinema
não deveria ser dramático e excitar as emoções dos jovens: precisava ser contido, austero,
documental. Francisco Venancio Filho defendia, igualmente, o uso pedagógico de
documentários, com destaque para sua aplicação no ensino profissionalizante (Venancio
Filho, 1944, p. 504). Era uma concepção de cinema educativo bastante consolidada, ainda que
alguns professores mais liberais permitissem “desvios” e burlas dessa conduta mais
moralizante. Deve-se registrar também que, mesmo no âmbito do IERJ, prestigiada instituição
de experimentação na gestão educacional de Anísio Teixeira no DF (1931-35), registravam-se
problemas de equipamento. Em escalas diferentes, a dificuldade do uso de tecnologias
escolares enfrentava questões similares àquelas observadas nos EUA. Esse é um dos aspectos
analisados mais detalhadamente na dissertação de mestrado O cinema educativo como
inovação pedagógica na escola primária paulista (1933-1944) (Monteiro, 2006).
Em outra vertente, o colaborador próximo de Roquette-Pinto, Francisco Venancio
Filho ministrava palestra no VIII Congresso Brasileiro de Educação, em Goiânia (1942),
abordando o uso do cinema como ferramenta para “levar às populações rurais os benefícios da
civilização peculiares aos centros urbanos” (Venancio Filho, 1944, p. 503). Era a concepção
que Roquette tinha para as tecnologias educacionais: tal como o rádio, o cinema deveria ser a
escola para os que não tem escola, trazer aqueles que supostamente ainda estavam em estágios
não tão “adiantados” de sociedade para “sintonizá-los” de acordo com o desenvolvimento
histórico supostamente mais “avançado”.
Nesse ponto, os preceitos organicistas e as tendências de organizar as sociedades e a
cultura sob a perspectiva de uma modernização conservadora entrecruzavam-se às noções
católicas de “civilização”. Para Venancio Filho, o cinema era visto como elemento
aglutinador das “missões culturais” de educação no campo. Gavião Gonzaga, por sua vez,
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explicava precisamente o significado das “missões culturais” de educação rural. Essas
iniciativas educacionais – surgidas em países como os EUA, o México, o Chile, o Peru e a
Bolívia – adotaram o nome das “missões religiosas de catequese dos silvícolas” que se
realizavam desde o período colonial. Tiveram mais força sobretudo no México, onde foram
iniciadas em 1921 (quando José de Vasconcelos assumiu o equivalente ao Ministério de
Instrução Pública nacional), com o estabelecimento de escolas rurais com propósitos
higienistas, saneadores e “de regeneração social” dos indígenas e “mestiços” daquele país.
No Brasil, identificava-se a mesma necessidade de “estimular e criar, entre as nossas
populações sertanejas, uma consciência ruralista no sentido econômico, social e higiênico da
civilização atual” (Gonzaga, 1944, p. 509), bem como de integrar essas regiões à
“comunidade imaginada” nacional e ao Estado, tal como Roquette-Pinto defendia há tempos.
Gonzaga desejava a instituição de missões culturais para esse fim, de modo a “civilizar”
indígenas e sertanejos (ibidem, p. 508). Aliás, o campo e a escola rural eram idealizados como
um espaço com o qual a nação deveria contar para descobrir seus valores pretéritos,
fundamentar-se para o futuro e evitar o êxodo populacional massivo para as cidades:
Uma espécie de nostalgia romântica da sociedade rural, que tinha seu contraponto em
representações da cidade como reduto da doença, da miséria e do vício perpassa o discurso de
significativa parcela dos intelectuais engajados na campanha educacional. Nesses discursos, a
vida rural aparece representada como fonte de vitalidade, moralidade e patriotismo. Abrir-se
ao influxo benfazejo da vida campestre era o que se propunha como recurso disciplinador da
escola rural. Este não era o caso das expectativas alimentadas quanto à educação das
populações urbanas. Nas grandes cidades, a escola deveria “combater ou, pelo menos, atenuar
em seus efeitos morais, essa vida tumultuosa, corrosiva, ávida de prazeres” desbastando o
“espesso coscorão” da falta de iniciativa, do isolamento e do egoísmo que marcariam a vida
das crianças citadinas (Backheuser, 1931, p. 94). Para isso, os métodos da “moderna
pedagogia” eram apresentados como recursos eficientes (Carvalho, 2003, p. 85).

O cinema era considerado como o veículo mais apropriado para essa tarefa educativa
no campo, por Venancio Filho, por ser “sem dúvida, a mais democrática das artes. Talvez
mesmo a única inteiramente democrática. Democrática na sua origem, na sua confecção e na
sua utilização. Na causa, como no efeito” (Venancio Filho, 1944, p. 503). Era um discurso
similar ao de Canuto Mendes de Almeida. Venancio classificava o cinema no rol das artes que
envolviam a vida cotidiana “de todos” (junto com a arquitetura e a música), em oposição às
“aristocráticas” (pintura, escultura, poesia e teatro). Embora não estivesse se referindo ao
debate cinema falado X mudo tal como Canuto pouco mais de dez anos antes, a questão de
fundo era a mesma: como fazer dos então modernos veículos de comunicação meios de
difusão e popularização do saber?
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Em relação aos conhecimentos e disciplinas escolares a serem difundidas através do
cine educativo, Canuto ressaltava a geografia e as ciências naturais, além do estudo do
desenho, das artes e das línguas. Como se percebe, apesar de entusiasta, via limitações de
aplicação prática para certas disciplinas. No caso da história, apontava a dificuldade de
utilizar o veículo pedagogicamente, pois o cinema serviria somente para fazer documentários
para o futuro (Saliba, 2003, p. 127-133). Nessa área, a única função do filme, segundo
Venancio Filho, seria modelar uma consciência nacional, destinando-se ao “conhecimento do
Brasil, na sua atualidade presente, mostrando os marcos históricos das diversas fases, ligando
assim os brasileiros de várias latitudes por aquilo que o professor Roquette-Pinto chamou
‘laços de fita’” (Venancio Filho, 1944, p. 504). O propósito de uniformizar o sentimento de
pertencimento nacional por todo o país era uma das principais funções do uso educativo do
veículo: “as palavras, as frases, a historieta, os objetos, mostrados, combinados, dispostos
para uma impregnação na alma dos milhares de adultos e crianças que veriam, por todos os
recantos do Brasil, passarem e repassarem estas fitas-lições, instrutoras e educadoras de um
povo” (ibidem, p. 505). Um estudo mais aprofundado da relação entre ensino de história e
cinema educativo é a dissertação de mestrado Ensino de história, cinema, imprensa e poder
na Era Vargas (1930-1945) (Silva, André, 2005).
Canuto, embora não fosse explicitamente engajado no movimento educacional e nem
à ABE, postulava o cinema como ferramenta nacionalista, democratizante e favorável à
participação do aluno no processo de aprendizagem (Saliba, 2003, p. 136), sempre sob uma
finalidade relativamente organicista de adaptação ao meio social. Abrigava, portanto, ideais,
ambigüidades e tensões similares às presentes no movimento escolanovista. Aproximando-se
de Roquette-Pinto e do movimento educacional de seu tempo, enxergava como ameaça a
mercantilização da cultura, no caso, do cinema. A sétima arte deveria assumir, no seu
entender, forte teor moralizante como ferramenta pedagógica. No caso, o intuito educativo do
cinema seria evitar “danos” na formação da personalidade. O incorreto estímulo excessivo, do
ponto de vista fisiológico e biopsicológico, da emotividade (característica que Roquette-Pinto
julgava “inferior” e supostamente associada aos negros, conforme mencionado anteriormente)
poderia provocar prejuízos irreparáveis nas novas gerações, com conseqüências nefastas para
a formação do indivíduo e para o organismo social.
O problema do “cinema mercantil” era não controlar as imagens veiculadas, ser
permissivo com as imoralidades e com os sentimentalismos, ser “mau” cinema. É em
contraposição a isso que o cinema educativo: sua mensagem seria socialmente “construtiva” e
moralizadora, o que fazia dele “bom” cinema (ibidem, p. 145-150). “Será, em parte, esta
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necessidade de defender e preservar certos valores permanentes que conduzirá a
argumentação de Canuto, no limite, à admissão da necessidade da censura sobre as artes”
(Saliba, 2003, p. 151). Era o Cinema (educativo) contra (o) cinema (mercantil). Mais uma
vez, o cineasta aproximava-se de Roquette, que aplicou a censura na prática através da CBR,
ainda que por pouco tempo, como veremos adiante. A CBR seria a semente de um órgão
censor mais poderoso, centralizado, para todas as manifestações culturais, idéia que Canuto
também defendia. Jonathas Serrano tecia críticas ao cinema hollywoodiano por ser
permissivo, com as quais Canuto sintonizava-se plenamente. Por esse conjunto, pode-se ter
um panorama mais amplo de algumas das idéias e valores que esses intelectuais partilhavam e
como a iniciativa radioescolar de Roquette era apenas mais uma manifestação desses ideais.
A idéia de censura também esteve presente no projeto de cinema educativo da gestão
Fernando de Azevedo no Departamento de Educação do Estado de São Paulo, ocasião que
aproveitou para reformar o sistema de ensino local através do Código de Educação. Conforme
o §1º do Art. 45 estabelecia: “Só é permitida a exibição de filmes incluídos em lista oficial
[enviada aos estabelecimentos de ensino interessados] do Serviço de Rádio e Cinema
Educativo, assinada pelo Chefe de Serviço ou pelo professor técnico” (São Paulo, Estado,
1934, p. 15). Para isso, deveria haver uma “fiscalização”, eufemismo para a censura.
Em relação a Canuto, ressalva-se apenas que o cineasta não queria uma censura pura e
simplesmente policialesca (considerada prejudicial), mas também que o Estado estimulasse a
produção de “bons materiais” (Saliba, 2003, p. 159). Tratava-se de sanear a produção
cinematográfica e educar o público (ibidem, p. 170). Roquette seguia raciocínio parecido em
relação ao rádio. No entanto, Vargas nunca esteve disposto a fazer investimentos maciços no
estímulo da chamada “boa cultura”, ainda que os resultados e produções do cinema educativo
tenham sido, aparentemente, muito mais expressivos do que aqueles da radioeducação. O
Estado Novo acabou por permitir o desenvolvimento do rádio e do cinema comerciais, o que
acabou inviabilizando as iniciativas educativo-culturais, resignado a quistos específicos, a
despeito da luta renitente dos intelectuais a favor desse último campo.
Assim como Roquette viu limitações no rádio e no cinema educativo, Canuto também
as percebeu. A diferença é que o primeiro tomou iniciativas práticas e procurou fortalecer o
campo das comunicações de teor educativo-cultural, enquanto Canuto não. De diferentes
formas, mas com um teor essencial bastante similar, o caráter “civilizador” das tecnologias
educacionais é reiterado nas concepções de uso pedagógico do rádio e do cinema dos vários
protagonistas que fizeram propostas e realizaram trabalhos nessas áreas.
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3.2. Roquette-Pinto e o início do rádio
Edgard Roquette-Pinto conhecia, do ponto de vista técnico, as diversas etapas da
radiodifusão.

Começou

a

estudar

radioeletricidade

sistematicamente

em

1922,

“coincidentemente”, segundo ele próprio dizia, com a época em que foram inauguradas as
estações de radiotelefonia do Corcovado (SPC) e da Praia Vermelha (SPE): “o meio mais
simples de obter no laboratório uma pequena fonte de ondas contínuas era construir um
elementar heteródino, coisa fácil que, na época, era difícil porque as válvulas de três eletrodos
constituíam raridade no Rio de Janeiro” (Roquette-Pinto, 1940, p. 73). Além de seus
experimentos pessoais, também buscou o conhecimento sobre a transmissão das ondas
hertzianas com seus amigos da Escola Politécnica do Rio de Janeiro. O novo veículo era um
dos símbolos da modernidade, manifestando os avanços da ciência e da técnica.
Quando a radiodifusão foi oficialmente inaugurada no Brasil (1922), o antropólogo já
tinha significativa experiência institucional no Museu Nacional, viagens a vários congressos
internacionais e já havia representado o Brasil no Paraguai, de modo que reunia cacife para
liderar os esforços – que não foram poucos – para constituir a Rádio Sociedade do Rio de
Janeiro (PRA-2), em 1923. Foi capaz de adaptar elementos da cultura escrita, científica e
jornalística no sentido de criar uma linguagem própria à radiodifusão, não se esquecendo a
importância da música na estrutura da programação. Um dos motes de sua vida consistiu na
defesa da radiodifusão como ferramenta educativa. A atuação do antropólogo no rádio é assim
sintetizada em artigo de comemoração de seu centenário do nascimento:
Roquette-Pinto foi o “homem-rádio”, o cientista, o pedagogo, o broadcaster que
desdobrava seus conhecimentos desde as mais transcendentes pesquisas de eletricidade até a
feitura de uma aula radiofônica. Só mesmo um cientista faria pender para o rádio as múltiplas
opiniões que, entre nós, condenavam ou desprezavam a radiofonia naquela época (A
tradição…, 1984, p. 2).

Como podemos constatar, as iniciativas de Roquette foram capazes de conferir à
radiodifusão um prestígio intelectual que ela não tinha. Embora ainda não fosse diretor do
Museu Nacional e ainda nem tivesse sido aceito na ABL, sua adesão ao meio de comunicação
era um indicativo de que era possível a cultura erudita e oficial tentar ganhar esse espaço. É
certo que a escrita era mais legítima – seja a dos meios acadêmicos (literários ou científicos)
ou jornalísticos –, mas Roquette tinha a seu favor o momento: a linguagem radiofônica ainda
era uma incógnita e estava em plena constituição, começando a ser elaborada através da
transposição de elementos de outros veículos de comunicação e espaços de cultura.
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O problema prático residia no fato de que a radiodifusão era considerada questão de
segurança nacional e, por isso, monopólio do governo, restrita quase somente aos militares.
Conforme Maria Elvira B. Federico detalha,
(…) o advento da radiodifusão se deu justamente no intervalo entre as duas guerras
mundiais, tendo sido por isso beneficiado e prejudicado por elas; os problemas políticos e
sociais, criados pela primeira, tinham que ser sanados pois a necessidade de regulamentação
estava diretamente vinculada aos casos de utilização da radiocomunicação para estratégia
militar e relacionada com a manutenção da paz e das soberanias nacionais. Portanto, a
propaganda política internacional e a contrapropaganda e respectiva guerra psicológica,
propiciadas pela utilização do rádio, não podiam ser desprezadas em tempo de paz (Federico,
1982, p. 13).

No Brasil, os serviços de radiotelegrafia e radiotelefonia – ou Telefonia Sem Fio
(TSF), como era chamada – eram de competência exclusiva do governo federal desde que o
setor foi regulamentado em 1917. Diante do impedimento legal de se montar uma emissora de
rádio, Roquette buscou articulações para mudar a lei vigente. Para isso, dependeu de seus
amigos da Academia (anteriormente Sociedade) Brasileira de Ciência, capital social sem o
qual sua iniciativa teria poucas chances de ser reconhecida oficialmente:
Verificamos que um regulamento anacrônico, carranca, retrógrado, infeliz, proibia a prática
da TSF pelos cidadãos. A polícia apreendia as miseráveis “Galenas” que eram denunciadas.
A Academia de Ciências mandou, então, ao ministro Francisco [de] Sá uma representação
que pôs a questão nos seus devidos termos e tão eloqüente foi que abriu, através da tal lei
“colonial”, o surto da radiofonia (Roquette-Pinto, 1940, 73).

Ana Maria Barbosa detalha que a representação apresentada pelos cientistas da
instituição ao Ministro da Viação reclamava da não diferenciação entre radiotelegrafia e
radiofonia, aplicando “às duas as mesmas penalidades, posto que a primeira era considerada
questão de segurança nacional, proibitiva ao uso particular. Após obstinada insistência,
obtiveram a tão desejada aquiescência” (Barbosa, 1996, p. 371).
A Academia Brasileira de Ciências fora fundada em 1916, no salão nobre da Escola
Politécnica, e tinha respaldo necessário para influir em decisões governamentais. Henrique
Morize20 (diretor do Observatório Nacional, prestigiada instituição desde o Império) assumiu
a presidência da entidade por ser o membro mais velho (Barbosa, 1996, p. 284-285). Ela foi
organizada para receber cientistas estrangeiros de expressão – como quando Einstein veio ao

20

Henrique Morize (1860-1930) nasceu na França, veio para o Brasil em 1875, formou-se em engenharia e
naturalizou-se brasileiro em 1884. No ano seguinte, foi nomeado 3º astrônomo no Observatório Nacional.
Tornou-se professor da Escola Politécnica em 1896 e ocupou a direção do Observatório no período 1909-29. Foi
um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Ciência (SBC, 1916) e presidente da instituição até 1926.
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Brasil para observar o eclipse solar de 1919, em Sobral, Ceará (Roquette-Pinto, 1940, p. 69) –
e para que os cientistas do Rio de Janeiro se comunicassem mais facilmente entre si.
Agregava personalidades do Observatório, do Museu Nacional, da Escola Politécnica, da
Faculdade de Medicina e do Instituto Manguinhos (Instituto Soroterápico Federal, de 1901,
depois Instituto de Patologia Experimental em 1908 e, finalmente, Instituto Oswaldo Cruz em
1909). Morize foi convencido a apoiar a empreitada radiofônica de Roquette por Amadeu
Amaral. Amigo do antropólogo, Amaral dirigia a Gazeta de Notícias e havia sido eleito para
a ABL em 1919. Alguns anos antes, havia se envolvido com as pregações nacionalistas de
modo similar a Olavo Bilac (Saliba, 2002, p. 195).
O apoio de Morize foi essencial porque Roquette tinha que se defrontar com o
contexto histórico da radiodifusão dos anos 1920. Nessa década, o governo brasileiro teve
sérios problemas com revoltas militares constantes e agitações políticas generalizadas, para as
quais a resposta mais comum foi decretar o Estado de Sítio. A limitação ao uso do rádio
incluía-se nesse clima de pressão do governo sobre os opositores, culminando na legislação
que passou a limitar “as sociedades civis a retransmitirem uma programação com fins
educativos, científicos e artísticos de benefício público, ficando expressamente proibida a
propagação de notícias internas de caráter político sem a prévia permissão do governo” –
decreto nº 16.657, de 5 de novembro de 1924 (Calabre, 2004, p. 15-16). José Inacio de Melo
Souza destaca que “esta guerra aberta às possibilidades de politização do veículo foi a base
determinante de sua evolução futura: músicas, risos e lágrimas (Melo Souza, 2003, p. 41).
Por um lado, a rigidez do governo com o veículo de comunicação criou dificuldades
iniciais para a obtenção da licença de transmissão. Por outro, como Roquette-Pinto sempre
pautou sua atuação pública pela postura de evitar envolvimento explícito, ativo e militante
com facções políticas (o antropólogo não defendia partidos ou movimentos, mas apenas
“causas”), acabou se beneficiando da situação. Ao se colocar como defensor da educação e da
cultura e não tratar de disputas políticas, logo ganhou espaço para poder levar à frente suas
iniciativas no setor da radiodifusão.
A Exposição do Centenário da Independência marcou o início oficial da radiodifusão
no Brasil e foi a partir dela que Roquette conseguiu concretizar a Rádio Sociedade do Rio de
Janeiro. Maria Elvira B. Federico conta que,
(…) por interesses econômicos de expansão de mercado e por demanda da Repartição Geral
dos Telégrafos para serviços telegráficos, a Westinghouse se propôs a fazer uma demonstração
do seu aparato de transmissão, instalando a estação transmissora de 500 w (…), a primeira
estação de radiotelefonia do Brasil em colaboração com a Light e com a Cia. Telefônica
Brasileira. Essa estação teve receptores alto-falantes colocados estrategicamente nos recintos
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da exposição do centenário de nossa independência, pelos quais os visitantes puderam ouvir o
pronunciamento do Presidente Epitácio Pessoa que a inaugurou. (…) Os sons transmitidos do
Municipal eram ouvidos nos prédios da exposição como o Palácio Monroe, Palácio do Catete,
nos Ministérios e até na Prefeitura de Petrópolis (Federico, 1982, p. 33).

Antes de serem desmontados, os transmissores foram comprados pelo governo em
janeiro de 1923 e doados para a Companhia Radiotelegráfica Brasileira (Correios). Roquette
resolveu requisitar o uso do equipamento para transmissões ocasionais e, com os amigos
Francisco Venancio Filho e Edgard Süssekind de Mendonça, além de Noemia Álvares Salles,
irradiou experimentalmente poesias de Vicente de Carvalho, Olavo Bilac e Amadeu Amaral
(Barbosa, 1996, p. 372). Venancio também leu trechos de Os sertões (Venancio Filho, 2004b,
p. 2), marcando a presença do euclidianismo naquelas experiências não-oficiais de
radiodifusão do antropólogo e de seu grupo (não-oficiais porque anteriores às transmissões
de 7 de setembro de 1923 da PRA-2, as primeiras reconhecidas oficialmente pelo governo).
Cabe apenas fazer uma ressalva. Houve outras iniciativas de radiodifusão anteriores à
Exposição do Centenário da Independência de 1922, com destaque para a fundação da Rádio
Clube de Pernambuco em Recife (1919). Depois de alguns anos no ar, a emissora foi
reorganizada em fevereiro de 1923, com parte dos materiais utilizados na Exposição de 1922,
que “terminaram sendo vendidos para o radiotelegrafista Oscar Moreira Pinto, primo de
Roquette [pelo lado paterno], que assumira, no Recife, a revitalização da Rádio Clube de
Pernambuco” (Maranhão Filho, 1998, p. 10). Oscar Pinto havia sido radiotelegrafista da
Marinha inglesa e, ao voltar da Europa, passou a escrever em revistas especializadas sobre
legislação radiofônica. Retornou ao Recife com o intuito de começar uma rádio nos mesmos
moldes pensados por Roquette-Pinto, mas ao saber que já existia a Rádio Clube de
Pernambuco, apenas se somou à iniciativa de reorganização da mesma, contribuindo com os
equipamentos. Mesmo tendo sido anterior a experiência pernambucana, o governo federal
desconsiderou aquele registro, o que pode ser compreendido na medida em que, do ponto de
vista estritamente jurídico, as atividades da Rádio Clube enquadraravam-se na “ilegalidade”
(não havia licença oficial para seu funcionamento).
Mesmo no Distrito Federal, as dificuldades iniciais de Roquette não foram superadas
sem custos. A cerimônia de fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro (que teve os
prefixos SQ 1-A, SQE e PRA-A, antes do célebre PRA-2) ocorreu no Anfiteatro da Escola
Politécnica do Rio de Janeiro em 20 de abril de 1923. Surgiu, portanto, tão “ilegal” quanto a
Rádio Clube de Pernambuco, uma vez que não havia licença federal para o seu
funcionamento. A diferença é que Roquette soube se acercar do prestígio de intelectuais como
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Morize e de instituições como a Academia Brasileira de Ciência e a Escola Politécnica para
que a Rádio Sociedade pudesse adquirir legitimidade simbólica junto ao governo. Além disso,
o Ministro da Viação Francisco de Sá, autoridade responsável pelo setor da radiofonia, foi
aclamado “Presidente de Honra” da Rádio Sociedade, o que serviu de moeda de troca para o
reconhecimento oficial da emissora. Mas o ministro adiou por alguns meses a inauguração
oficial das irradiações: com o intuito de capitalizar politicamente o feito da melhor forma
possível, escolheu a efeméride do 7 de setembro para a ocasião. De qualquer modo, as
transmissões “experimentais” (segundo os olhos estritos da lei) já estavam no ar regularmente
meses antes da comemoração do Dia da Independência de 1923.
A Rádio Sociedade foi “instalada inicialmente na própria Academia Brasileira de
Ciências, transferindo-se menos de um mês depois para a Escola Politécnica e, logo a seguir,
para a Livraria Científica Brasileira. Por fim, ela vai fixar-se no edifício da Casa Guinle, na
avenida Rio Branco” (Mattos, 2002, p. 143). No início, Roquette conseguiu adeptos dispostos
a fazer com que a estação se mantivesse: “a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, hoje Rádio
MEC, contava com 160 sócios efetivos e mais 200 associados de outros tipos em apenas 15
dias de transmissões” (Bojunga, 1984, p. 9). Mas eram poucos. As dificuldades continuaram e
Roquette (e seus colaboradores) dependeu das personalidades com contatos no governo para
manter a Rádio Sociedade. No fim de 1923, a provisoriedade da emissora provocou nova
mudança de endereço para o Pavilhão Tchecoslovaco, graças ao favor de uma autoridade, o
Ministro da Justiça brasileiro, em concordância com o representante daquele país. Apelos por
ajuda financeira chegaram inclusive ao próprio presidente da República:
Permaneçamos em 1923. Com as dificuldades crescentes que se apresentavam, o grupo de
fundadores resolveu solicitar auxílio ao presidente Bernardes para o que eles denominavam
“grande causa” (…).
O presidente Bernardes, sensibilizado pela grandeza da obra e pela importância de seus
objetivos, obteve da Companhia Marconi Wireless, que era a fornecedora exclusiva do
material de radiotelegrafia da Marinha, uma estação transmissora de 1 quilowatt, com a qual a
Rádio pôde melhorar sua potência. Além disso, permitiu ao Banco do Brasil que liberasse para
a Rádio uma hipoteca sobre o seu material emissor no valor de cem contos de réis, quantia que
cobriria a instalação da antena e ainda para as primeiras despesas (Barbosa, 1996, p. 375).

Os principais técnicos que deram suporte ao funcionamento da Rádio Sociedade foram
Elba Dias, João Labre Jr., Juvenil Pereira e seu primo Oscar Moreira Pinto. João Labre Jr.
tornou-se, na década de 1930, figura fundamental na montagem da Rádio Escola Municipal
(PRD-5). O engenheiro Elba Dias, por sua vez, fundou a Rádio Clube do Brasil (PRA-B,
depois PRA-3) em 1º de junho de 1924, segunda emissora do país, percebendo o potencial
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mercantil do meio de comunicação. Também foi o diretor da revista Antena (fundada em abril
de 1926), órgão oficial das Rádios Clubes do Brasil, de Ribeirão Preto e Catarinense
(Gurgueira, 1995, p. 75). Enquanto Roquette, “companheiro do Marechal Rondon, viu o novo
meio como um recurso didático-pedagógico – ‘a escola dos que não sabiam ler’ –, o segundo
[Elba Dias], mais pragmático do que técnico, optou pela linha da propaganda comercial como
forma viável de subsidiar [a Rádio Clube]” (Maranhão Filho, 1998, p. 20). Sheila Schvarzman
ressalta que
(…) mais do que um progresso técnico e uma atividade comercial, o rádio, para RoquettePinto e seus associados, todos eminentes intelectuais da época, como Juliano Moreira
(psiquiatra), Afrânio Peixoto (legista), Humberto de Campos (escritor), José Oiticica
(sociólogo), João Ribeiro (crítico), Edgard Süssekind de Mendonça (botânico), é veículo de
cultura e instrumento de contato entre os brasileiros (Schvarzman, 2004, p. 102).

O rádio estava, portanto, ligado a um projeto de nação, nos moldes do que o
antropólogo havia elaborado em sua trajetória intelectual, diferentemente de Elba Dias, que
viu o veículo como espaço para formar uma empresa privada. Era o início das disputas entre o
campo comercial e o educativo-cultural pela hegemonia da radiodifusão brasileira. “A questão
dos anúncios era uma exigência legal: o Departamento de Correios e Telégrafos determinara
que nenhuma emissora poderia emitir propaganda antes de um estágio inicial fixado em um
ano” (Barbosa, 1996, p. 379). Na música, a Philips dominava o mercado. Na publicidade, a
Thompson e a McCann-Erickson foram as primeiras de várias agências estrangeiras que se
instalaram no Brasil no fim da década de 1920 e início dos anos 30. A experiência dos EUA,
onde o rádio se tornou um veículo para ampliar as vendas ao mercado consumidor, “foi sendo
trazida aos poucos para o Brasil: os grandes anunciantes do rádio na década de 1940 foram as
multinacionais que se instalavam no país” (Calabre, 2004, p. 14-15).
A crescente força do setor privado fez com que o governo acabasse decretando novo
regulamento para a radiodifusão em 1932, permitindo os anúncios. A partir daí, a disputa
entre os campos educativo-cultural e comercial pendeu para o segundo, que levou a vantagem
de contar com uma estrutura financeira que as rádios culturais, mais amadoras, não tinham.
José Inacio de Melo Souza destaca que as exigências legais aumentaram (prazo de 2 anos para
aprovação do Estado de todos os requisitos para iniciar o funcionamento de uma emissora,
provas de capital social suficiente etc.), dificultando a vida das rádio-sociedades:
A possibilidade de exploração comercial das rádios, que já estava prevista no decreto
pioneiro de 1924, deixava ao Executivo o direito de decidir quando isto se faria. O momento
propício havia chegado [com o decreto de 1932].
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Este movimento modernizador colocava um dilema para o governo revolucionário: a
radiodifusão deveria ser estatal e educativa ou comercial e privada? (…)
Com o problema em tela, a comparação entre a radiodifusão inglesa, oficial e educativa, e o
modelo argentino, privatista e comercial, era inevitável (Melo Souza, 2003, p. 73).

Assim, a Era Vargas (1930-45) permitiu a coexistência dos dois campos da
radiodifusão. As circunstâncias políticas colocavam o Estado em difícil posição: desejava o
controle do meio de comunicação e, simultaneamente, a abertura à iniciativa privada, cuja
lógica de funcionamento dificultava a determinação estrita dos contornos da cultura
radiofônica. Mas a questão não se resumia a um problema político. Havia também uma
diferenciação de caráter cultural entre as iniciativas educativo-culturais e comerciais, que
correspondia, respectivamente, aos modelos público e privado de radiodifusão estrangeira.
Para auxiliar a análise dessas relações intrincadas, Pierre Bourdieu define os campos de
produção simbólica a partir da função oposta ocupada por cada grupo de agentes (no caso,
ligados à cultura “erudita” ou à “indústria cultural”) no mercado simbólico:
O sistema de produção e circulação de bens simbólicos define-se como o sistema de
relações objetivas entre diferentes instâncias definidas pela função que cumprem na divisão do
trabalho de produção, de reprodução e de difusão de bens simbólicos. O campo de produção
propriamente dito deriva sua estrutura específica da oposição – mais ou menos marcada
conforme as esferas da vida intelectual e artística – que se estabelece entre, de um lado, o
campo de produção erudita enquanto sistema que produz bens culturais (e os instrumentos de
apropriação deste bens) objetivamente destinados (ao menos a curto prazo) a um público de
produtores de bens culturais que também produzem para produtores de bens culturais e, de
outro, o campo da indústria cultural especificamente organizado com vistas à produção de
bens culturais destinados a não-produtores de bens culturais (“o grande público”) que podem
ser recrutados tanto nas frações não-intelectuais das classes dominantes (“o público
cultivado”) como nas demais classes sociais. Ao contrário do sistema da indústria cultural que
obedece à lei da concorrência para a conquista do maior mercado possível, o campo da
produção erudita tende a produzir ele mesmo suas normas de produção e os critérios de
avaliação de seus produtos, e obedece à lei fundamental da concorrência pelo reconhecimento
propriamente cultural concedido pelo grupo de pares que são, ao mesmo tempo, clientes
privilegiados e concorrentes. É a partir deste princípio que se pode compreender não somente
as relações entre o campo de produção erudita e o “grande público” e a representação que os
intelectuais ou os artistas possuem desta relação, mas também o funcionamento do campo, a
lógica de suas transformações, a estrutura das obras que produz e a lógica de sua sucessão
(Bourdieu, 2001b, p. 105).

Ou seja, os campos “erudito” e da “indústria cultural” funcionam de modo distinto. O
primeiro funciona como um pequeno clube, no qual todos produzem e consomem bens
culturais, além de serem concorrentes entre si. Os critérios do que é “bom” e “mau”, “certo” e
“errado” dependem, portanto, de um jogo de posições institucionais, trajetórias, poder
simbólico, escolas de pensamento e ideologias. No segundo, há uma divisão do trabalho
simbólico (uns produzem cultura, enquanto outros apenas consomem) e os critérios do “bom”
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e do “mau”, do “certo” e do “errado” dependem do tamanho que esse mercado consumidor
tiver. Em suma, a cultura “erudita” auto-regula-se, enquanto a “indústria cultural” é regulada
pelo mercado. Essa tensão entre “erudito” e “indústria cultural” expressou-se nos primeiros
tempos do rádio brasileiro, com destaque para os anos 1930. Na década anterior, Roquette
adotou uma programação voltada às expectativas de seu grupo, transpondo o gosto pela
música erudita, pela poesia e pela leitura dos jornais para o novo veículo. A música erudita e a
poesia eram o passatempo preferido dos saraus das classes dominantes, enquanto a leitura e
comentário dos jornais do dia remetia ao domínio da escrita, ferramenta de grande valor
simbólico em um país majoritariamente analfabeto.
Em sentido oposto, o rádio comercial desenvolveu-se principalmente a partir da
década de 1930, trazendo como protagonistas os conjuntos e cantores da música popular
urbana, que eram os produtos culturais com maiores condições de conquistar um grande
mercado consumidor e, portanto, de atrair ouvintes. No entanto, essa cultura popular urbana
era bastante distante do universo “erudito” dos estratos sociais privilegiados. A oposição entre
rádio “erudito” e “popular” derivou, portanto, do fato de que os campos da cultura “erudita” e
da “indústria cultural” têm lógicas de funcionamento radicalmente diferentes. Enquanto as
emissoras de rádio eram clubes quase amadores para aficcionados na década de 1920, era
possível manter a lógica de funcionamento daquele campo da cultura restrito: eruditos
transmitindo programas para outros eruditos e preocupando-se apenas com questões
endógenas ao grupo. Com o ingresso do mercado na radiodifusão, a preocupação se deslocava
para a venda de produtos e para a conquista do grande público, algo que só poderia ser
atingido com o humor, a oralidade, o cotidiano e as músicas populares urbanas. Não foi
ocasional, portanto, que as gravadoras de disco tenham exercido papel relevante no
surgimento de várias emissoras: era a tentativa de, desde cedo, ocupar aquele novo mercado
comunicacional. Para o caso de São Paulo, Camila Koshiba Gonçalves nota que
(…) a Rádio Educadora Paulista, por exemplo, fundada em 1923, obteve ajuda da Victor a
partir de 1926 para construir sede própria, na rua Carlos Sampaio; a Rádio Cruzeiro do Sul,
fundada em 1927, foi comprada anos depois pela família Byington, que era a representante da
Columbia no Brasil; em outubro de 1928, a Rádio Sociedade Record foi fundada por Álvaro
Liberato de Macedo, que era também proprietário de uma casa de discos na capital paulista
(Gonçalves, 2006, p. 94).

Nas rádios comerciais havia, igualmente, os bordões dos anúncios e a sátira,
apropriação direta da oralidade popular, sobretudo a partir da década de 1930: tais finalidades
recreativas e fundamentadas no “popularesco” situavam a radiodifusão comercial “naquela
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faixa onde se localizam os pavilhões circenses, o teatro, o cinema, os clubes noturnos, as
gravadoras e, mais recentemente, as estações de televisão” (Borges Pereira, 1967, p. 62).
Era o oposto ao modelo cultural e educativo que Roquette-Pinto pretendia tornar
hegemônico no país, desde o início da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Um dos setores em
que se concentrou um dos principais focos da tensão entre a programação educativo-cultural e
a comercial do rádio foi a música. O campo educativo-cultural aceitava como legítima apenas
a música erudita, enquanto a música popular urbana era uma espécie de “degeneração”. Por
sua vez, o folclore era evocado como possibilidade aceita entre a intelectualidade: a
conservação dessas expressões culturais “primitivas” em seu estado “natural” correspondia a
um esforço de fotografar um passado considerado em processo de extinção (tal como o estudo
dos indígenas da Serra do Norte e tantas outras pesquisas etnográficas tinham essa
conotação). Mesmo assim, o material folclórico só ganhava efetiva legitimidade se
reapropriado pela cultura erudita e transformado em produto “sofisticado”, “superior”.

3.3. Fronteiras culturais e nacionalidade em Roquette-Pinto e Mário de Andrade
Desde cedo, Roquette-Pinto criticava a música popular urbana. Esse é um elemento
fundamental que marcou seu projeto radioescolar, daí a relevância de analisar essa
perspectiva. Embora tal postura seja comumente atribuída ao varguismo, remete a uma lógica
inerente ao desenvolvimento da Primeira República, quando os cânones da cultura oficial
desmereciam manifestações como o samba e o maxixe. Nesse sentido, Roquette aproximavase de Mário de Andrade. No entanto, as motivações para criticar a música popular urbana
eram diferenciadas em ambos. Para Roquette, a cultura erudita tinha que se empurrada “goela
abaixo” do “povo”, trabalho que os gêneros populares urbanos dificultavam, enquanto para
Mário o “popularesco” raramente era portador da mestiçagem cultural e, por isso, não
condizia com o que concebia como expressão ideal da cultura do país. Mesmo que por
motivos diversos, o fim de ambos era o mesmo: “civilizar” e “nacionalizar” o Brasil. Para o
antropólogo, isso seria realizado através da difusão do erudito através da educação, pensando
o rádio como ferramenta privilegiada para isso. Para o modernista, seria necessário criar
moldes artísticos que pudessem encontrar pontos pacíficos de convergência cultural capazes
de satisfazer todas as “culturas parciais” existentes no território: intelectuais, artistas, negros,
indígenas, imigrantes, operários, camponeses, analfabetos e governantes.
A crítica a gêneros de música tais como o samba e o maxixe deitava raízes no
processo de reação à modernização das cidades, que teve como uma das repercussões o
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surgimento de uma incipiente indústria cultural nas primeiras décadas do século XX. Até fins
do século XIX, os discursos e as manifestações de setores sociais que não compunham as
aristocracias eram quase todos abafados pelos canais hegemônicos. A partir de então, o
crescimento das cidades fez com que as manifestações que a elite culta rejeitava no plano do
discurso adquirissem novos espaços e canais de expressão.
O choro, o samba, o maxixe, os jornais e as vilas dos imigrantes operários, as greves e
o anarquismo, bem como as sociedades de ajuda mútua da comunidade negra, as
reivindicações dos setores militares, de profissionais liberais e das mulheres são apenas alguns
dos exemplos que ilustram como aquela cultura e sociedade típicas da sociedade escravocrata
defrontavam-se com desafios inéditos. A despeito disso, essas pressões conseguiram ser
represadas durante bastante tempo.
De fato, até os anos 1920, o campo da produção “erudita” manteve a hegemonia dos
aparatos de dominação simbólica existentes no país. A modernização dos grandes centros
ainda não havia sido suficientemente decisiva a ponto de implantar um mercado capitalista
que fosse capaz de desequilibrar os fundamentos da dominação simbólica do campo
“erudito”. Gradualmente, no entanto, os setores sociais não-aristocráticos, que até fins do
século XIX praticamente não tinham condições objetivas de difundir sistematicamente sua
cultura em larga escala (para os parâmetros da época), ganharam espaços para se expressarem
como produtores de cultura.:
As gravações fonográficas que difundiam as músicas nas chapas dos gramofones, já usuais
no início do século, serão utilizadas na grande maioria das músicas carnavalescas lançadas no
teatro de revista. Foi assim que a primeira revista de Bastos Tigre, O maxixe, lançou a canção
“Vem cá, mulata”, que alcançou alto índice de difusão, naturalmente limitado à penetração
que os gramofones tinham na época. As poucas salas existentes também combinavam
exibições de teatro e filme. Já a partir de 1915, mas com maior impacto depois da guerra, os
proprietários de cineteatros viram-se obrigados a manter pequenas companhias de teatro
ligeiro e burletas para rápidos espetáculos – no máximo de uma hora – destinados a atrair
público para os filmes (Saliba, 2002, p. 89).

Isso, evidentemente, provocou reações daqueles que se consideravam os únicos e
legítimos produtores de cultura brasileiros, os intelectuais. Uma das facetas desse fenômeno
se deu no plano da educação escolar. Tal tendência amplificou-se com o potencial que a
radiodifusão e o cinema trouxeram para as comunicações. Essas modernas tecnologias
começaram a ser pensadas como elementos de difusão da cultura erudita. Logo, tornaram-se
também ferramentas explicitamente educacionais e escolares.
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A “classe culta” rejeitava o samba urbano, o maxixe, qualquer humor considerado
“desqualificado” e o linguajar popular (pouco “civilizado”) e entendia-se que tal combate
deveria ser travado inclusive nos meios de comunicação. Isso é exemplificado na crônica “A
linguagem radiofônica”, descrição que Mário de Andrade faz de um inquérito sobre a
radiodifusão realizado na Argentina: “entre os problemas a resolver [o inquérito] incluiu o da
linguagem usada nos rádios argentinos, principalmente pelos speakers, pelas peças de teatro
radiofônico e pelos tangos e demais canções em gíria de favelas” (Andrade, 2002, p. 211).
Apesar de criticar as tentativas de dirigismo da língua, o que considerava inútil
(posição já bastante avançada para a época), Mário endossava a percepção argentina de que a
linguagem popular urbana era um “problema” a ser “resolvido”. O inquérito fora organizado
pela Diretoria Geral dos Correios e Telégrafos do país platino para determinar qual deveria
ser a fala autorizada a ser veiculada no rádio. As quatro perguntas incidiam sobre a adequação
ou não de se usar linguajar não-culto no veículo, tendo sido respondidas por instituições
representantes da intelectualidade Argentina:
Tanto mulheres como católicos se demonstraram francamente conservadores e
tradicionalistas. As mulheres acharam que “é necessário impor as formas cultas” da linguagem
e, por julgamento unânime, afirmaram “a necessidade urgente de suprimir as comédias em
linguagem familiar, assim como as canções escritas em gíria”. O mais admirável é terem feito
exceção para as comédias em linguagem rural, garantindo que esta linguagem “é uma forma
típica do caráter localista dessas comédias e vem sempre cheia de arcaísmos nobres (sic) e
expressões felizes”. Os da Ação Católica ainda foram mais radicais, pois que quanto às
comédias regionalistas só as permitiram em “caso excepcional”, derivado de “um real valor
artístico”. Os tangos, “isso deveria ser absolutamente proibido”.
Afora esse negativismo pragmático de mulheres e católicos, os demais foram
hesitantemente liberdosos (Andrade, 2002, p. 212).

O posicionamento de Mário de Andrade apresentava-se muito mais aberto do que o de
Roquette-Pinto, como fica evidente a seguir:
(…) Deus me livre negar a existência de uma língua “culta”. Mas esta é exclusiva apenas de
um dos grupinhos do grande grupo social. Essa é a língua escrita, por excelência,
tradicionalista por vício, conservadora por cacoete específico ou cultismo. Ou de classe. Mas
já está mais que observado que os mesmos indivíduos que escrevem nessa língua culta muitas
vezes se esquecem dela quando falam. Essa língua escrita não é a mesma que a linguagem da
classe burguesa, que é falada e não tem pretensões aristocráticas de bem falar. (…) existem as
linguagens profissionais, a linguagem do carreiro, do sapateiro, do advogado.
Ora, existe a linguagem do rádio também. O simples problema de alcançar o maior número
de pessoas, de lhes ser acessível e as convencer a todas obriga o rádio a uma linguagem mista,
complexa, de um sabor todo especial, a começar pelo “Amigo ouvinte”, que da linguagem dos
púlpitos passou para a do rádio (Andrade, 2002, p. 214).

149

No entender de Mário, a cultura é um produto do “inconsciente coletivo”, termo
utilizado por ele. Esse inconsciente, epistemologicamente relevante em suas construções
teóricas, apareceria inevitavelmente no modo de vida cotidiano da população – inclusive na
fala – e, com sua suposta força intrínseca, formataria dinamicamente a cultura. O rádio seria
um meio novo no qual esse inconsciente se manifestaria, pois o objetivo do veículo seria
convencer o público, algo próprio da lógica comercial:
(…) está nascendo dentro da língua castelhana, como dentro da língua portuguesa e
provavelmente dentro de todas as demais línguas, uma nova linguagem, a linguagem
radiofônica. (…) [com] suas características próprias determinadas por exigências ecológicas e
técnicas. (…) A linguagem radiofônica tinha que se manifestar necessariamente anticulta,
como de fato se manifesta. O rádio, como a oratória e o teatro, mas sem possuir destes o
poderoso elemento plástico, é um instrumento de convencer. Dizem-no instrumento de educar.
Prefiro dizer que ele se utiliza, como atitude educacional, só do elemento de convicção
(Andrade, 2002, p. 215).

Nesse artigo, publicado em 1940, já mostrava certa distância da idéia de utilizar o
rádio como ferramenta educacional, tal como Roquette e tantos intelectuais defendiam.
Derrotado em seu intuito de organizar a Rádio-Escola no Departamento de Cultura poucos
anos antes e já absolutamente desencantado com a política, suas posições culturais mudaram
de rumo. Estava claro, para ele, que a lógica comercial e funcional do veículo não permitiriam
a linguagem culta vingar nas emissões, ao menos nos padrões nos quais os eruditos da época
estavam habituados:
Em sentido geral e nada pejorativo, determinado pelas próprias circunstâncias da sua vida,
o rádio é um instrumento de anúncio. Tanto anuncia uma canção como um ato governamental
e, comercialmente agora, o remédio mais eficaz contra o reumatismo. A cultura do rádio,
baseada no vôo infixável da palavra falada, moldada por elementos próprios como o da
minutagem, que tem de ser curta não por interesses econômicos apenas mas psicológicos, de
fadiga, de audição desprovida dos elementos plásticos da oratória etc., a cultura do rádio
jamais será uma cultura… culta. Ora, isto leva o rádio à disputa e ainda à delimitação do que
se poderia chamar, em linguagem atualíssima, o seu “espaço vital”. Tendo de convencer,
tendo de anunciar – e para o maior número –, o rádio abandonou com muita habilidade
política o seu público mais restrito: abandonou as pessoas cultas. Não apenas porque eram em
menor número, mas especialmente porque as mais intelectualmente difíceis e mais
financeiramente custosas de convencer. Um exemplo basta. Convencer a uma pessoa culta, em
música, exige grandes orquestras, apuro de ensaios, musicistas consumados. E jamais essa
pessoa ficará plenamente convencida e satisfeita porque a transmissão jamais iguala a
realidade. E então em filosofia, em literatura, em matemática etc., a dificuldade era maior. O
rádio é, por essência, instrumento de mediana, a que podem com interesse, utilidade e vaidade
subir as pessoas incultas, mas a que as pessoas cultas se fatigam em descer. Foi, pois, o rádio
obrigado a abandonar totalmente a parte culta do público e a não considerá-la como
participante do seu “espaço vital”. A geografia do rádio não alcança as montanhas elevadas da
cultura. Fica-se pelos vales, pelos platôs largos e pelos litorais. Daí a sua linguagem particular,
complexa, multifária, mixordiosa, com palavras, ditos, sintaxes de todas as classes, grupos e
comunidades. Menos da culta, pois que desta ele apenas normalmente se utiliza daquelas cem
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palavras e poucas normas em que ela coincide com todas as outras linguagens, dentro dessa
abstração que é a Língua (Andrade, 2002, p. 216).

Mário percebeu que a lógica de funcionamento dos campos da produção “erudita” e da
“indústria cultural” era distinta, mas não queria sugerir que entendia isso necessariamente
como problema. Quanto ao fato da radiodifusão ter se tornado hegemonicamente comercial,
considerava que esta era uma batalha perdida pela natureza do meio. Portanto, salientava que
os intelectuais tinham que compreendê-la adequadamente para que pudessem atuar segundo
os seus propósitos. Ou seja, defendia que, para dominar o rádio era preciso conhecer a nova
lógica cultural nele embutida e sua estrutura intrínseca. Repensar a cultura derivada de
manifestações como o rádio, o cinema e a fotografia e, desse esforço, produzir programas de
ação – ainda que não de impacto imediato – era um ponto caro aos eruditos brasileiros da
época: “para os intelectuais nascidos com o século XX, cabia considerar uma revisão
completa e radical dos seus conceitos mais fundamentais, como Arte, Gênio e Autoria, bem
como de suas próprias finalidades, vocações e compromissos” (Furtado Filho, 2004, p. 257).
O modernista discutiu o inquérito argentino porque via nele uma demonstração de que
era preciso repensar a cultura radiofônica (algo que nenhum intelectual teria conseguido até
então, na sua visão, ao menos no país vizinho): os únicos firmemente contrários às novidades
de linguagem eram os católicos radicais e as carolas de Igreja. Os demais aparentemente não
sabiam lidar com a questão ou não tinham respostas.
Desse impasse diante da perplexidade que a radiodifusão trazia aos intelectuais,
percebeu o veículo como portador de um discurso novo, que potencialmente poderia ser
utilizado para qualquer finalidade, bastando saber manipulá-lo simbolicamente. O abandono
do público culto era visto como incontrolável à medida que atingisse uma base mais ampla de
ouvintes. Delimitava, portanto, o paradoxo da radiodifusão educativa: como transmitir o saber
culto e não se restringir a um público minúsculo? Como transmitir um saber erudito
maciçamente sem gastar fortunas (algo que o Estado brasileiro não se mostrava disposto a
fazer)? Mário parecia compreender com clareza as questões de mercado envolvidas na
radiodifusão muito mais do que Roquette.
Apesar de querer repensar a radiodifusão segundo parâmetros mais realistas, nunca
chegou a abandonar seu desejo de “civilizar” a massa de ouvintes. Mário não deixava de
reconhecer alguma função educativa do rádio: ao atingir o público de formação “mediana”,
conseguia elevar minimamente os absolutamente incultos. Outra vantagem: pelo menos o
veículo estava utilizando uma “linguagem particular, complexa, multifária, mixordiosa, com
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palavras, ditos, sintaxes de todas as classes, grupos e comunidades”, ou seja, que partia do
“inconsciente coletivo” e seria, portanto, capaz de sintetizar o “espírito” da nação.
Assim, o rádio “popularesco” poderia ser, em alguns casos, até aceito. As condições
para isso eram as seguintes: ele deveria cumprir o papel de mestiçagem cultural, não deveria
se render à homogeneização cultural imposta pelos mercados (embora não explicasse como
isso seria possível) e que “não levassem as pessoas àqueles movimentos de ‘entusiasmos
coletivos’ pelas ruas das maiores cidades brasileiras” (Gonçalves, 2006, p. 189). Em relação a
esse último ponto, percebe-se como ele remete à noção do “sensualismo negro” de Roquette,
elemento que fazia esse segmento “racial” ficar à margem de seu conceito antropológico de
civilização. Além dos problemas intrínsecos a essas noções, que também aparecem em Mário,
era difícil que o rádio comercial pudesse atender maciçamente os três pontos capazes de
legitimar o “popularesco”, principalmente no que se refere aos dois últimos.
Mas tal construção não era inútil. Ver o potencial nacionalista de “mestiçagem
cultural” da radiodifusão comercial, algo que a cultura erudita não poderia oferecer no meio,
foi uma hábil saída para aceitar sua derrota no campo da radiodifusão educativo-cultural. Na
música e nas artes eruditas isso seria possível, conforme o Ensaio sobre a música brasileira já
postulava, mas na radiodifusão “séria” não, devido às peculiaridades estruturais do veículo.
Em outra crônica jornalística, “A língua viva”, Mário arrematou a discussão iniciada
em “A linguagem radiofônica”:
(…) é nisto que residiu a falha principal do inquérito argentino: ele esqueceu totalmente a
mobilidade da linguagem culta usada pela arte. Como o inquérito só perguntava sobre a
pronúncia culta e as linguagens regionais, familiares ou arrabaldeiras, os respondedores,
repudiando ou aceitando estas linguagens, em oposição à linguagem culta, se esqueceram de
verificar que é em todas essas linguagens que o artista [erudito] colhe o melhor da sua
expressão literária. Além da sua própria sensibilidade, é na fonte riquíssima de todas as
linguagens parciais de uma língua que o artista vai encontrar o termo novo, o modismo, a
expressão justa, a sutileza sintática que lhe permitem fazer da sua linguagem culta um exato
instrumento da sua expressão, da sua arte. E isto é que se faz necessário esclarecer e
compreender, porque é a fonte da eterna incompreensão e ridícula briga entre os críticos e
censores de um lado e o artista verdadeiro do outro (Andrade, 2002, p. 220).

Portanto, o modernista lembrava aos radicais que era necessário matizar a relação
erudito-popular, dado o trânsito, a permeabilidade e as apropriações mútuas entre as duas
culturas. Seu estudo sobre as modinhas imperiais21 indicava isso (Andrade, 1999). Contudo,
apesar de aberturas e avanços atípicos na discussão para a época, continuava a considerar a

21

É interessante notar que o gosto de Mário pelas modinhas encontrava antecedentes na paixão que Manoel
Bomfim tinha por esse gênero musical (Aguiar, 2000, p. 494).
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cultura erudita como hierarquicamente mais sofisticada e “evoluída” do que a popular e a
folclórica. No excerto anterior, apenas ressalta que a boa arte e literatura erudita é aquela que
consegue expressar o “inconsciente coletivo” de seu “povo”, sem se descolar da realidade
cultural nacional na qual está inserida.
Tratava-se de uma mera disputa de meios para se alcançar o mesmo fim. No fundo,
tanto os “artistas verdadeiros” quanto os “críticos e censores” tinham objetivos similares: a
“civilização” do “povo”. A diferença residiria, segundo o modernista, no fato de que os
primeiros (Mário colocava-se como vanguarda capaz de orientá-los teoricamente) seriam mais
esclarecidos e estariam estruturando melhor o projeto nacionalizador, enquanto os últimos
seriam imediatistas, tacanhos e, por suas estratégias e concepções culturais equivocadas,
estariam prestando um desserviço ao propósito de fortalecer a nação.
Da mesma forma que Roquette, Mário de Andrade buscava identificar (ou construir)
um “povo”. Para Mário, a condição de uniformidade racial necessária à constituição de uma
nação já estaria dada no Brasil em função da miscigenação, que teria formado (ou estaria
formando) entre nós uma “sub-raça” – a brasileira, idéia que manifestava sua evidente
influência euclidiana –, produto novo e diferente das “três” diferentes originárias
(identificadas no português, no indígena e no africano): “(…) somos uma gente de sub-raça,
indeterminada ainda, mas que se afasta da gente lusitana – a ela se aparentando já mais pelo
aspecto geral humano que por uma descendência tradicional e hereditária de pais e filhos”
(Andrade, 1923, p. 3).
Assim, se as bases “étnicas” do Brasil já eram vistas como estabelecidas, faltava
apenas uma cultura nacional que refletisse tal situação, tarefa que seria responsabilidade dos
compositores de seu tempo, conforme o relevante Ensaio sobre a música brasileira, de 1928:
Até há pouco a música artística brasileira viveu divorciada da nossa entidade racial. Isso
tinha mesmo que suceder. A nação brasileira é anterior à nossa raça. A própria música popular
da Monarquia não apresenta uma fusão satisfatória. Os elementos que a vinham formando se
lembravam das bandas de além, muito puros ainda. Eram portugueses e africanos. Inda não
eram brasileiros não. (…) Era fatal: os artistas duma raça indecisa se tornaram indecisos que
nem ela (Andrade, 1972, p. 13).

Para Mário de Andrade, musicólogo e professor do Conservatório Dramático e
Musical de São Paulo, os compositores eruditos brasileiros, com exceções pontuais, ainda não
fundamentavam a criação de suas obras na amálgama sistemática das três matrizes culturais
(“raciais”) do brasileiro. Do mesmo modo, a música popular urbana configurada no maxixe e
no samba não seria suficientemente representante da mestiçagem: “o maxixe dos salões de
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dança e o samba (…) não pode representar o anseio coletivo da alma nacional: seria isso a
dignificação do caipira e do dançarino, elementos brasileiros mui honrados, não há dúvida,
mas que não sintetizam todo o Brasil” (Andrade, 1923, p. 6).
A música erudita era o espaço privilegiado, para o modernista, de amálgama cultural
das “três raças”, no qual a mestiçagem já consolidada no plano biológico seria expressa
também no plano artístico-musical. Uma vez exprimindo o organismo “racial” através da
cultura, a arte erudita seria aquela com mais potencial para assim constituir um estágio mais
“evoluído” da cultura nacional. O Ensaio sobre a música brasileira propunha-se, nesse
contexto, a ser um “guia” – ou poderíamos até mesmo qualificá-lo como uma espécie de
“manifesto” – no sentido de estabelecer uma “gramática” nacionalista e parâmetros de
construção musical para os compositores eruditos brasileiros, dentre os quais um dos
principais seguidores foi Camargo Guarnieri.
Concretamente, o Ensaio… pretendia cumprir ao menos duas tarefas: grafar com
exatidão maior as canções folclóricas (evitando suas “deformações” urbanizadas) e catalogar
os principais processos e regras de composição utilizados na arte popular. Ao ver elementos
em comum no folclore musical de vários Estados e regiões, o crítico concluiu logo por seu
“caráter nacional generalizado”, que seria exatamente a expressão cultural da “sub-raça”
mestiça brasileira: “A música popular [folclórica] brasileira é a mais completa, mais
totalmente nacional, mais forte criação da nossa raça até agora” (Andrade, 1972, p. 24).
Enquanto Roquette baseava-se na mestiçagem como fator de desenvolvimento
nacional a ser sustentado por uma educação saneadora e higienista, Mário baseava-se nela
como fator fundante de uma arte nacionalista brasileira, motivo pelo qual chamo sua
concepção artística de estética da mestiçagem. Para o musicólogo, a força da arte erudita
residiria no seu fim último, que seria se tornar um poderoso elemento de agregação da
consciência nacional. Em outras artes essa obra já teria se iniciado (Aleijadinho seria exemplo
disso), mas no campo da música tal tarefa ainda não teria se tornado sistemática.
Em Mário, a arte nacionalista de qualquer país passaria por três fases até alcançar seu
desenvolvimento pleno. A primeira seria da tese nacional, a segunda do sentimento nacional e
a terceira da inconsciência nacional. Só na última a arte culta e o sentimento individual do
povo comum coincidiriam. Na sua época, o Brasil ainda estaria na fase “primitivista” (tese
nacional), na qual ainda era preciso estabelecer os parâmetros teóricos de construção da
música erudita nacionalista, papel ao que o musicólogo se arrogava para delinear o futuro da
construção cultural da nação.
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Perseguindo esse sentido “civilizador”, Mário de Andrade organizou um evento para
discutir qual seria o “caráter nacional” do português falado no Brasil: o Congresso da Língua
Nacional Cantada (7 a 14 de julho de 1937). Seu objetivo genérico seria cuidar “de todos os
problemas técnicos, estéticos e históricos da língua falada no Brasil e do canto nessa língua”
(O Congresso, 1937, p. 212). De modo mais específico e efetivo, buscava responder, dentre
outras questões, “1) Qual a região do país que pronuncia melhormente a língua nacional e que
poderia, portanto, fornecer a língua padrão a ser usada no teatro e no canto nacional? (…) 5)
O problema da dicção regional nas canções populares ou de gênero popularesco cantadas em
concerto” (ibidem, p. 213). Em suma, tratava-se de estabelecer regras para uniformizar os
gêneros eruditos nacionais, como pode se verificar a seguir:
Surgiu a idéia deste congresso da extrema diversidade de pronúncia brasileira usada em
nosso teatro e principalmente pelos nossos cantores. Tanto estes como os professores de canto
nacionais ainda não cuidaram de observar com acuidade a pronúncia da nossa língua e
conseqüentemente, a não ser em casos muito raros, a maioria dos nossos cantores canta de
qualquer maneira as palavras da língua. Não é raro, por exemplo, ouvir-se o mesmo cantor
pronunciar indiferentemente “pêquêno” e “piqueno” dar ao s final valores de “x” ou de “j” ou
não ter norma alguma na prolação dos hiatos e ditongos. Os discos nacionais, tanto de música
erudita como popular, provam que nada existe de fixado, não existe nenhum trabalho
consciente feito para organizar a pronúncia artística da língua. Este trabalho existe, porém,
noutras línguas (O Congresso, 1937, p. 211, grifo meu).

Dentre os trabalhos anteriores ao Congresso reconhecidos pelo Departamento de
Cultura paulistano no campo de estudo da pronúncia falada e cantada, eram citados no órgão
oficial da repartição – Revista do Arquivo Municipal (RAM) – apenas “os trabalhos de
Roquette-Pinto sobre fonética experimental, os discos de pronúncias regionais brasileiras
gravados pela Discoteca Pública de S. Paulo e os mapas geográficos de variações lingüísticas
paulistas apresentados pela Sociedade de Etnografia e Folclore” (Noticiário, 1937, p. 303).
Em suma, reconhecia que, até então, Mário e Roquette eram os únicos a trabalhar por uma
efetiva nacionalização cultural do país, um no campo da arte e outro na educação.
A RAM também noticiava o suposto sucesso uniformizador da pronúncia erudita no
evento, ao estabelecer o padrão carioca como “a mais caracteristicamente civilizada, a mais
essencialmente urbana e, por isso, culta” para ser utilizada “nas artes de dizer” e no canto,
segundo Cândido Jacá Filho. “Escolheu-se a pronúncia carioca para padrão. (…) Hoje o
Brasil pode se orgulhar de ter um estatuto de pronúncia cantada, organizado por uma
coletividade ponderável e feito com uma minúcia incomparável” (Noticiário, 1937, p. 303).
Mas para que a boa pronúncia e a “boa” cultura erudita vingassem, Mário defendia
ardorosamente a preservação da oralidade e do folclore, sem o que não seria possível
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percorrer nos trilhos de uma cultura “verdadeiramente” nacionalista. A produção dessa “boa”
cultura erudita seria praticamente a única possibilidade de se encontrar, de fato, o que há de
comum na “brasilidade”, de miscigenar a mixórdia nacional e plasmá-la em uma linguagem
comum, aceita por todos (estética da mestiçagem).
Se o “povo” poderia, em potencial, até ser capaz de sintetizar e miscigenar a cultura
nacional, como ocorreria em alguns casos excepcionais da música popular urbana (certas
modinhas e cateretês, por exemplo), os mais habilitados para tanto seriam os “intelectuais” da
música, ou seja, os compositores eruditos que seguissem uma orientação de trabalho segundo
os seus princípios nacionalistas. Em suma, os intelectuais permanecem, na leitura de Mário de
Andrade, como os verdadeiros e principais atores e sujeitos da história – que, naquele
momento, corresponderia a uma etapa de construção da nação de longo prazo.
Esta capacidade de sintetização do intelectual era entendida como a única capaz de
interessar o “povo” (por ser supostamente expressão de seu “inconsciente coletivo”) pela
“elevação cultural”, almejada como utopia distante. Também seria capaz de congregar o
público intelectualizado no mesmo projeto. Era, portanto, uma busca de convergência e
apaziguamento de classes sociais através da cultura, para que a nação forte pudesse surgir e se
impor na cultura universal em suas peculiaridades:
A língua culta, especialmente quando artística, é também uma língua viva. É mesmo a
única língua viva que congraça em sua entidade todas as linguagens parciais de uma língua. E
das outras… Ela tem o direito de empregar qualquer voz, qualquer modismo, qualquer sintaxe.
As linguagens parciais não têm este direito (Andrade, 2002, p. 221, grifo meu).

Em suma, a eruditização – o ato de “civilizar” – mantinha-se como fim último de sua
concepção. As expressões cultas seriam as únicas com direito de se pretender nacionais. As
demais não. Cabe lembrar, nesse sentido, que a atividade intelectual, na cultura ocidental
moderna, “é um apogeu, um símbolo do ato civilizado. Está ao centro e no topo e é o exemplo
primordial e o melhor dos casos, aquilo que há de mais brilhante, de mais problemático e de
mais elevado” (Schlanger, 1997, p. 29).
A diferença de Mário para seus contemporâneos estava no meio para se chegar a esse
fim último que era a eruditização, aspecto que lhe permitiu avançar de maneira relevante em
relação ao debate intelectual de então. Dentre tantos questionamentos daí derivados, ainda que
subsumidos à erudição como fim último, Mário de Andrade denunciou o preconceito reinante
contra a cultura oral, criticava a repressão policial às manifestações da religiosidade afro,
reclamava da exotização do brasileiro e de sua música e teorizou acerca das distinções entre
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tradições móveis (orais) e imóveis (registradas), adiantando diversas discussões relevantes
sobre a oposição música erudita e popular.

3.3.1. Roquette-Pinto: opção unívoca pela civilização
Salientar as convergências e divergências de pensamento de Mário de Andrade e
Roquette-Pinto permite delinear com mais clareza as posturas do segundo em relação ao
debate cultural da época. Mário tinha mais permeabilidade do que Roquette em relação à
cultura popular urbana. Dentre outros aspectos já abordados, a “abertura” de Mário de
Andrade pode ser explicada por seu esforço de síntese cultural das diferentes “raças” que
caldearam para formar o “brasileiro”. Toda manifestação cultural que se subsumisse a essa
lógica seria aceitável. Era o caso das modinhas e cateretês: por já supostamente trazerem o
signo da mestiçagem cultural por princípio, eram consideradas “boa música”, até mesmo se
fossem “tragadas” pela “indústria cultural”. O trabalho que estaria por se fazer, em seu
entendimento, referia-se à maioria dos gêneros folclóricos, que não teriam ainda passado pelo
filtro da mestiçagem cultural. Uma vez que a música popular urbana não estava realizando
esse papel, os compositores eruditos deveriam assumir a responsabilidade e serem os
protagonistas na criação da brasilidade. Desse modo, a própria lógica de mercado da
radiodifusão comercial levava Mário a eleger como estrategicamente superior a trilha erudita.
A diferença de Mário para Roquette era que o primeiro não via a música erudita como
único lugar possível de construção simbólica da “civilização” e da “nacionalidade”, ao
contrário do segundo. No entanto, Mário rechaçava a possível hegemonia dos “entusiasmos
coletivos” na música tanto quanto fazia Roquette com o “sensualismo negro”. Aliás, o
“sensualismo” e o “entusiasmo” eram qualidades pouco “civilizadas” para ambos. No livro
Samambaia (1934), o antropólogo lembrava dos cantos “bárbaros” dos negros na fazenda de
seu avô, no ano de 1888 ou 89 (Barbosa, 1996, p. 30).
Seguindo os passos de Roquette, os porta-vozes da cultura oficial da Era Vargas, como
é o caso de Álvaro Salgado, também entendiam assim as expressões culturais negras:
O samba, que traz em sua etimologia a marca do sensualismo, é feio, indecente,
desarmônico e arrítmico. Mas paciência: não repudiemos esse nosso irmão pelos defeitos que
contém. Sejamos benévolos: lancemos mão da inteligência e da civilização. Tentemos,
devagarinho, torná-lo mais educado e social. Pouco se nos importa de quem seja ele filho… O
samba é nosso; como nós, nasceu no Brasil. (…)
Não toleramos os moleques peraltas, dados a traquinagens de toda a espécie. Entretanto,
não os eliminamos da sociedade: pedimos escolas para eles. A marchinha, o samba, o maxixe,
a embolada, o frevo precisam unicamente de escola (Salgado, 1941, p. 86).
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Salgado fazia concessões aos gêneros de origem africana por serem fundantes da
brasilidade. Ignorá-los seria anti-nacional, além de praticamente impossível. Por isso, eles
deveriam ser transformados gradualmente até o “povo” adquirir hábitos e o gosto por músicas
mais “civilizadas”. O autor adotava o princípio roquetteano em relação aos negros: “não os
eliminamos da sociedade: pedimos escolas a eles”. As concepções de Roquette influenciaram
tanto os contornos da cultura oficial da época que, para Carlos Drummond de Andrade, o
antropólogo “era um civilizado a quem a civilização não faria falta, pois seria capaz de
reconstituí-la dentro da mata, adaptando-se ao meio e extraindo valores culturais, sem perda
do instinto nativo, ou por um refinamento prodigioso desse mesmo instinto…” (A tradição…,
1984, p. 2).
Segundo essa concepção de “civilização” da nação e do “povo”, partilhada por boa
parte da intelligentsia, a única cultura legítima era aquela mais “sofisticada” – a dos próprios
intelectuais. Outras expressões se aproximariam mais da noção do “selvagem”, só podendo
adquirir valor se o “instinto nativo” fosse “refinado”. Nesse depoimento de Drummond,
Roquette é comparado a uma espécie de Robinson Crusoé, o personagem oitocentista de
Daniel Defoe que, apesar de viver isolado em uma ilha, é capaz de reproduzir a racionalidade
da sociedade ocidental por ser uma síntese dela. Portanto, um “civilizador” por excelência.
Se, por um lado, Roquette considerava a música dos negros a partir da noção de
“sensualismo” e próxima da “selvageria”, via na música indígena uma forma mais elaborada,
como declarava em Rondônia (Roquette-Pinto, 1940, p. 311). Ainda assim, era necessário
“refinar” aquele material, o que seu amigo Heitor Villa-Lobos (1887-1959) fez:
Se Roquette declamava Vicente [de Carvalho] e escrevia Euclides, agora era ele musicado
por Villa, que compõe as Canções típicas brasileiras.
Chansons typiques brésilienes, na verdade duas, foram dedicadas a Elsie Houston, que
integraria mais tarde o grupo dos “antropófagos” modernistas. A primeira é Môkôcê cêmaká… (Dorme na rede…) – canção para acalentar as crianças entre os índios Parecis –
“Recolhido por E. Roquette-Pinto” e “Harmonizado por Villa-Lobos”, como pode ser visto
nas partituras (…).
A segunda é Nozani-ná – “Canto dos índios Parecis da Serra do Norte (Mato Grosso)”,
D´après le phonogramme nº 14.597 do Museu N. de Rio de Janeiro (Barbosa, 1996, p. 320322).

O vínculo com o compositor era um componente dessa construção da nacionalidade e
de uma música “civilizada”. Roquette trazia a “alma” do “povo” dos confins do território
através de gravações sonoras e Villa retrabalhava esses registros, eruditizando-os:
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A amizade sincera entre Villa-Lobos e Roquette-Pinto rendeu muito à música brasileira (na
França). Em 1926 Villa dedica seus Três poemas indígenas (Trois poèmes indiens) “ao velho
amigo”. O primeiro desses poemas – Canide Ioune-Sabath – é uma chanson élegiaque sobre a
“Ave amarela” (L’oiseau jaune), como o próprio Villa diz: “D’après um thème indien et
brésilién rec. par Jean de L’Ery en 1553”. A dedicatória diz tudo: “ao querido dono destes
poemas, o nosso Roquette de sempre, oferece o Villa-Lobos, Rio, 23/5/932”. O segundo é
Teirú – “D’après une chanson qui célèbre la mort d’um cacique de la tribu des indiens
Parecis, de la province de Mato Grosso, au Brésil, recueillie par Roquette-Pinto en 1912”.
A cerimônia é relatada por Roquette em Rondônia (…).
O terceiro é Iara, com poésie de MÁRIO DE ANDRADE! (Barbosa, 1996, p. 431-432).

Observa-se aqui a ligação direta de Roquette e Mário de Andrade, que embora
tivessem trajetórias distintas, tinham similar interesse de construção da identidade nacional
através do estabelecimento de determinados parâmetros culturais, sendo que ambos
compreendiam os intelectuais – portanto, eles mesmos – como vanguarda desse processo. O
fenômeno revelava-se não apenas brasileiro: tratava-se da apropriação do folclore (tradição
rural transmitida oralmente) pelo gênero erudito. “Uma arte nacional já está feita na
inconsciência do povo. O artista [erudito] tem só que dar pros elementos já existentes uma
transposição erudita que faça da música popular [folclórica] música artística, isto é,
imediatamente desinteressada” (Andrade, 1972, p. 16). Buscava-se a “alma” e a “intuição”
nacional através da pesquisa etnográfica e sua “reatualização” no contexto da sociedade
moderna. Também correspondia a uma rejeição da música popular urbana. Esta operação
intelectual era freqüente na “cultura paulista, calcada ou num regionalismo pasteurizado ou
num cosmopolitismo civilizador” (Saliba, 2002, p. 207).
Dentre os saberes a serem “arrancados” da Natureza pelos intelectuais, incluíam-se os
derivados da observação das sociedades supostamente “primitivas” (foi o caso da viagem a
Serra do Norte). A música indígena – ou mesmo a do sertanejo, habitante rural22 que estaria
em estágio ainda pouco desenvolvido – tinha que ser “extraída” do “estado natural” em que se
encontrava pelo estudioso, sofisticada e, então, devolvida ao “povo” em forma de saber
autorizado. Era assim que a cultura educaria a população, sendo o rádio o meio que realizaria
isso em escala jamais vista. Dotado de saber, o “povo” poderia “arrancar de sua Terra o que
ela dá sempre aos que sabem” (Rádio, 15 jul. 1924, p. 10, grifo do original).
Embora Roquette fosse conhecido como cientista e não como “folclorista” –
designação de menor prestígio –, suas coletas seguiam a lógica desses últimos, cuja finalidade
básica era fornecer material retrabalhável para se criar uma cultura erudita renovada. Roquette

22

Em 1940, 55,9% da população do Estado de São Paulo era rural, sendo quase 70% no país. No início do século
XX, havia 4 cidades com mais de 100 mil habitantes; em 1950, eram 258 (Borges Pereira, 1967, p. 40-41).

159

era barítono e até compôs algumas músicas23, mas não era músico: essas eram apenas
expressões de seu farto capital cultural. Apesar disso, forneceu a “inspiração” de que VillaLobos (e também Valdemar Henrique) se utilizou para retratar a “alma” nacional. Tais
compositores buscavam naturalizar suas criações artísticas e afirmavam expressar
intuitivamente o nacionalismo. Entretanto, tal discurso encobria operações simbólicas nada
“intuitivas”: a oralidade convertia-se em escrita (seja através da grafia musical ou do registro
das palavras), a autoria coletiva e transmitida a cada geração era individualizada (pois os
produtos eram reelaborações autorais, seja na música ou na poesia) e a variabilidade existente
na melodia e na letra dos cânticos era fixada. Era essa linguagem retrabalhada e eruditizada a
considerada legítima para ser transmitida ao público radiouvinte.

3.4. A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro (PRA-2): emissora de radiocultura
Na primeira década do rádio no Brasil, havia a exigência legal de que as emissoras não
utilizassem publicidade em suas emissões até completar um ano de vida. Por sua vez,
intelectuais como Roquette-Pinto defendiam que o meio de comunicação deveria ser utilizado
sempre com finalidade educativa, promovendo a cultura e o desenvolvimento do país. Na fase
inicial das emissoras brasileiras, a principal característica organizacional delas era a produção
artesanal da programação:
Não havia, nessa época, rivalidade entre as Rádios. Pelo contrário. Assim que inaugurada a
Rádio Sociedade, a ela se uniram depois a Rádio Club de Pernambuco e a Rádio Sociedade da
Bahia, fundando a Radio, uma “Revista de divulgação científica geral especialmente
consagrada à radiocultura”. Esse “órgão oficial” tinha por diretor Roquette-Pinto, Carlos
Süssekind de Mendonça como secretário e administrador e Jorge Leuzinger como diretor
substituto (Barbosa, 1996, p. 386).

A Rádio Sociedade era, portanto, uma expressão daquele momento vivido pelo novo
meio de comunicação. Nesse contexto artesanal, as transmissões foram estruturadas e
direcionadas pensando-se no círculo dos intelectuais cariocas com quem Roquette tinha
ligações. O início da PRA-2 tinha praticamente o caráter de um hobbie compartilhado entre
amigos. As emissoras eram rádio-sociedades, rádio-clubes ou sociedades de rádio, ou seja,
para que fossem ouvidas exigia-se “uma agregação em forma de pagamento de taxa de sóciocontribuinte, cuja importância, no caso da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro e Educadora de
São Paulo, era de 5$000” (Federico, 1982. p. 46). A autora acresce que, além da taxa de
23

“Entre as partituras que deixou, destacam-se a harmonização do famoso Soneto XXIX de Luiz de Camões
(…), seu poema predileto, além da “Ave Maria”, música que dedicou à filha” (Barbosa, 1957, p. 12-13).
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contribuição, os ouvintes gastavam mais 4$000 para preencher formulários, pagar taxas ao
Estado e obter autorização do governo para ter o aparelho receptor. Muito caro para a maioria.
No entanto, Renato Murce lembra que os sócios não costumavam pagar nem os 5$000:
“muitos se inscreveram com entusiasmo, mas pagar mesmo que era bom, nada, ou quase
nada, num veso bem brasileiro. Depois de certa resistência, as emissoras tiveram que partir
mesmo para o anúncio, para a fase comercial” (Murce, 1976, p. 21-22).
Segundo outro radialista, Mario Ferraz Sampaio, “a manutenção financeira tinha por
base a contribuição mensal de cada sócio – cinco mil réis – e as receitas dos primeiros meses
montavam a uma média de quatro a cinco contos de réis” (Sampaio, 1984, p. 114). Mas
também confirma que muitos sócios não pagavam suas contribuições (ibidem, p. 118). “Em
15 dias de transmissões, a (…) PRA-2, contava com 160 sócios efetivos, os quais, além de
doar quantias em dinheiro para financiar o projeto (o que raramente acontecia), levavam
discos para serem tocados na estação – geralmente clássicos” (Barbosa de Sousa, 2000, p. 47).
A programação tinha, entre seus destaques, as aulas radiofônicas. Álvaro Salgado
menciona alguns dos colaboradores com quem Roquette contou: José Oiticica, Antenor
Nascentes, Melo Leitão, Gastão Penalva, Maria Eugênia Celso, Humberto de Campos, Ana
Amélia Queiroz Carneiro de Mendonça, Heloisa Alberto Torres, sua filha Beatriz, Hermes
Fontes, “sem falar de palestras e de um milhar de conferências efetuadas por nomes de fama
mundial, como as de Mme. Curie na Academia Brasileira de Ciências, de Einstein e outros”
(Salgado, 1941, p. 84). Mário Ferraz Sampaio lembra os nomes dos professores Luiz Biloro,
Álvaro de Oliveira e o Dr. Rodrigues Barbosa (Sampaio, 1984, p. 114).
Já a revista Electron (1. maio 1926, p. 7) e a coluna “Radiversas” de O Jornal (23.fev.
1928, p. 12), registravam, no “horário nobre” da rádio, aulas de História (João Ribeiro),
Geografia (Odilon Portinho), Física (Francisco Venancio Filho) e Inglês (Luiz Eugênio de
Moura Costa). Além dessas disciplinas, também se ensinava línguas (francês, português),
química, higiene, história natural. Havia também leituras de poemas, literatura e números
musicais, sendo que obras de Roquette eram transmitidas, conforme registra a revista Rádio:
(…) o tenor Chermont de Brito cantou ao microfone as duas canções escritas por RoquettePinto sobre os versos de Camões (soneto XIX) e Vicente de Carvalho (“Nem só no olhar dos
olhos de quem ama”) e alguns sócios da Rádio Sociedade leram diversas poesias suas e os
trechos mais característicos de Rondônia (“A irradiação especial”, Rádio, 15.7.1924, p. 8).

Paralelamente, Mario Ferraz Sampaio tomou iniciativas de caráter similar na Rádio
Educadora Paulista:
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Plano de difusão cultural – Em junho de 1927, apresentei à consideração da diretoria um
plano cultural através do rádio [aprovado e dirigido pelo próprio Sampaio].
Esse plano consistia em promover uma série de palestras de fundo cultural, visando
principalmente à família brasileira. Essas palestras seriam realizadas por meus convidados
escolhidos dentre figuras representativas do meio social, literário, artístico e científico.
Relendo o trabalho que apresentei ao Instituto de Higiene de São Paulo em outubro de
1928, referente às irradiações feitas pela Rádio Educadora desde julho de 1927, devidamente
arroladas nas páginas de 10 a 14, pude aferir a importância da iniciativa (Sampaio, 1984, p.
292).

Sampaio previu palestras com o professor Edgard Braga (Faculdade de Medicina), que
abordaria assuntos relacionados à saúde e à higiene, e convidou personalidades “em evidência
no mundo de negócios e literário [como] (…) Silveira Bueno, Hermes Fontes, Guilherme de
Almeida, Correa Júnior” (ibidem, p. 295). Esse modelo de palestras e aulas radiofônicas
ministradas por intelectuais, implantado tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, pode ser
interpretado não apenas como utilização do veículo para intervenções nos debates nacionais,
mas, sobretudo, como tentativa de criação de um “mercado consumidor” amplo para as
produções do campo científico, artístico e literário nacional.
Na década de 1920 eram poucos os que tinham acesso a aparelhos de rádio, que eram
relativamente caros. Não era a maior parte da população que escutava os programas, mas a
elite e os estratos médios da população, resumindo-se principalmente aos centros urbanos.
Foi somente a partir de 1930, sob a égide do progresso, da modernização, do
desenvolvimento urbano, tecnológico e industrial, que o rádio adquiriu projeção no cenário do
espetáculo urbano, definindo-se como um poderoso instrumento de comunicação, diversão e
entretenimento sociocultural. Isso aconteceu no momento em que os aparelhos receptores de
rádio estrangeiros, de diferentes marcas, já podiam ser encontrados com certa facilidade nas
casas comerciais importadoras e vendidos a um preço acessível a amplos setores da
população. Foi a fase de grande expansão do rádio brasileiro, acompanhando o
desenvolvimento da indústria fonográfica e cinematográfica, e da indústria de equipamentos
de radiodifusão, aparelhos receptores, alto-falantes e radiolas (Mattos, 2002, p. 150).

No caso da Rádio Sociedade (e também da Educadora Paulista), a programação era
mais voltada à cultura do que propriamente à educação, conforme destacava o programa
comemorativo da Rádio Roquette Pinto:
As transmissões eram diárias em horários esporádicos: ao meio-dia, sinal da hora legal para
uso doméstico; às cinco da tarde, boletim de informações e transmissão de pequenos contos e
poesias dedicados às crianças; das nove às onze de noite, programas de cultura intelectual e
moral, palestras científicas, literárias ou artísticas, poesia e concertos vocal e instrumental.
Beatriz Bojunga lembra alguns detalhes da programação:
“(…) Fazia-se quase tudo que hoje se faz, naturalmente muita coisa de televisão. Novela
não se chamava novela, mas era opereta. O jornal ele fazia em casa. Ele pegava o jornal e
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manhã, riscava os artigos e ele tinha uma ligação direta com a Rádio Sociedade, que era na
Rua da Carioca, 45” (Bojunga, 1984, p. 9).

A radiodifusão da PRA-2 era uma experiência de “radiocultura” e não exatamente de
“radioescola”. A concepção de “radiocultura” aparece desenvolvida em artigo de RoquettePinto reproduzido na revista Rádio e intitulado “A radiocultura, escola do porvir”. O
antropólogo inicia registrando que a imprensa teria sido, segundo seu entendimento, o grande
elemento de mudança da “cultura espiritual” na Idade Média: “o livro, então, tornou-se a urna
em que o pensamento humano, uma vez depositado, poderia ser em qualquer tempo aspirado
por outros cérebros, em outros lugares, em outros tempos” (Rádio, 15.7.1924, p. 8). A cultura
escrita é defendida como intrinsecamente “progressista”, destinada a “melhorar a Vida e
transformar a Terra” e capaz de levar a mais pessoas os conhecimentos produzidos pelo
Homem. O rádio teria função similar para sua época, afinal seria um verdadeiro “livro
falado”, com a vantagem de seu raio de ação ser muito maior:
O rádio não é um fim – é um meio. O nosso fim é a divulgação científica geral, a
vulgarização de conhecimentos modernos que o povo muita vez não aprende unicamente
porque lhe não dizem. Para chegar a este fim, há vários meios. O melhor até hoje foi o livro.
Mas hoje veio o rádio, que é o livro falado e, portanto, muito mais agradável, muito mais
simples, muito mais acessível (A tradição…, 1984, p. 1).

Portanto, o rádio era entendido como o novo e grande meio de difusão cultural da
modernidade. Roquette comparava a audição das primeiras transmissões à “impressão que
deveriam sentir alguns dos que conseguiram possuir e ler os primeiros livros. Que abalo no
mundo moral! Que meio para transformar um homem em poucos minutos se o empregarem
com boa vontade, com alma e coração” (A irradiação…, 1924, p. 9). No entanto, os únicos
agentes considerados legítimos e capacitados para transmitir conhecimento aos ouvintes eram
aqueles que dominavam a escrita e que faziam a ciência.
Quando o rádio é apresentado como ferramenta educacional, sua concepção é aquela
delineada no Capítulo 2: formar mão-de-obra mais qualificada para promover o progresso
econômico da nação e, paralelamente, transmitir hábitos “civilizados” (tirando o “povo” da
“bruta escuridão mental em que se agita”), capazes de moralizar a sociedade:
Sem nenhuma ligação econômica com quem quer que seja possuidor de influência em
assuntos referentes à exploração industrial ou comercial das comunicações radioelétricas,
fundada para divulgar de maneira realmente popular a ciência em todos os seus domínios,
trabalhando especialmente por difundir no Brasil o TSF principalmente como elemento de
educação e instrução pública, esta publicação estará sempre ao lado dos ideais de cultura
moral e cívica porventura apresentados ou discutidos em nossa Terra amada. (…)
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Nosso programa é, pois, todo de cultura popular. Estamos convencidos de maneira absoluta
e definida de que todos os grandes problemas a resolver no Brasil são facetas de um grande
núcleo que está quase todo por construir: a cultura espiritual, a educação e a instrução.
Produzir mais, o Brasil no grau de atraso em que se encontram as classes produtoras? Ser o
povo mais forte, mais patriota, mais progressista, mergulhado na bruta escuridão mental em
que agita, com tanto esforço e com tão digno e trabalhosos afã?
O Brasil atingiu o máximo de progresso compatível com a situação de atraso intelectual da
maioria dos seus filhos, gente forte, inteligente e sofredora (A irradiação, 1924, p. 9-10, grifos
do original).

Em suma, a Rádio Sociedade vinculava a educação à idéia de construção de uma
“cultura espiritual”, tal como Goethe teria feito para o caso da Alemanha, segundo a visão de
Roquette. No entanto, isso não implicava em oferecer conhecimentos de teor estritamente
escolar, mas ensinar o “povo” a apreciar a “alta cultura”. Mesmo o ensino de idiomas não era
pensado de forma propriamente “escolarizada”, mas como transmissão destinada ao brasileiro
capacitar-se a compreender elementos mínimos, por exemplo, das óperas estrangeiras. As
palestras radiofônicas de intelectuais pretendiam levar aquele esquema de difusão cultural ao
qual Roquette estava habituado no Museu Nacional da década de 1910 (as concorridas
conferências sobre temas científicos), ao grande público. Outro objetivo da “educação”
irradiada pela PRA-2 era orientar a população no sentido de construir uma nação forte. Nesse
mesmo sentido, a ABE-DF apresentava, em fins de 1925, através de sua Seção de Educação
Moral e Cívica (a cargo de D. Alice Carvalho de Mendonça), um programa que previa, como
segundo item, “palestras de valor moral e cívico pela radiofonia” (Carvalho, 1998, p. 106).
A “educação” que o modelo de radiocultura dos anos 1920 pretendia desenvolver era
tingida de forte influência euclidiana (expressa no “gente forte, inteligente e sofredora”),
sendo que o “atraso” do Brasil não se justificaria por seus habitantes, mas pela falta de acesso
à educação e à cultura científica moderna. O combate do problema, através do rádio,
promoveria o desenvolvimento nacional. O propósito era vulgarizar os saberes autorizados
pela intelectualidade. É nesse sentido que a Rádio Sociedade não era uma emissora
propriamente escolar – tal como veio a ser a PRD-5 posteriormente –, mas cultural. Sheila
Schvarzman discute a noção de “educativo” na Rádio Sociedade:
O que Roquette-Pinto entendia por educativo numa rádio não é, portanto, a transmissão de
um conhecimento pragmático, instrutivo, didaticamente embalado para um público tido como
ignorante e incapaz de aprender. A PRA-2 transmite o que a elite intelectual entendia por
cultura na época: a expressão maior (…) da criação dos homens e que, por seu caráter elevado,
os faria melhores. Era o que Roquette-Pinto, Fernando Azevedo e muitos outros de sua
geração, de diferentes formas, queriam para o que percebiam ser o carente povo brasileiro, e
para o qual cumpria que se mobilizassem (Schvarzman, 2004, p. 106).
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Conforme o Art. 22 dos estatutos originais da Rádio Sociedade, em caso de sua
dissolução os bens seriam entregues ao governo “para auxiliar a fundação de um curso livre,
popular, prático da TSF” (Salgado, 1946, p. 28). Havia, aqui, uma preocupação de caráter
técnico, de desenvolvimento do veículo apenas. No novo regulamento de 1926, o mesmo
artigo é um pouco diferente, determinando que os bens se destinariam a “auxiliar a fundação
de um Instituto de Radiocultura” (Os novos estatutos…, 1926, p. 4). Portanto, o conceito de
radiocultura tinha sido fixado oficialmente, indicando a consolidação do campo educativocultural. Caso a emissora não se sustentasse, deveria ser revertida a uma instituição que
mantivesse seu caráter científico, técnico, artístico e educativo. Radiocultura aparece mais
uma vez definida de forma ampla, englobando inclusive a “educação popular”. Mas seus
propósitos eram, sobretudo, culturais, portanto mais amplos.
João Baptista Borges Pereira afirma, em relação ao caráter educativo das primeiras
emissões de rádio, que “Roquette-Pinto não estava sozinho em tais pretensões. Enquanto ele
via o problema educativo mais como enriquecimento técnico-científico, um Mário de
Andrade e um Luciano Gallet (…) imaginavam a radiofonia encarregada da educação
artístico-musical das massas” (Borges Pereira, 1967, p. 51).
Ainda que com essas diferenças de enfoque (ciência X arte), os três tinham uma
concepção de radiodifusão mais cultural do que plenamente educativa. Roquette foi o único
que adentrou em uma concepção educativa e escolar, mas apenas com a PRD-5. Parece
razoável compreender que a designação do papel “educativo” da Rádio Sociedade respondia,
em grande medida, à exigência da legislação de que as emissoras não tivessem propósitos
políticos. É o que transparece no Art. 3º dos Estatutos: “A Rádio Sociedade, fundada com fins
exclusivamente científicos, técnicos, artísticos e de pura educação popular, não se envolverá
jamais em nenhum assunto de natureza profissional, industrial ou política” (Os novos
estatutos…, 1926, p. 3). Simultaneamente, a Rádio Sociedade procurava garantir seu prestígio
frente aos intelectuais e garantir que o mercado de bens simbólicos por eles produzidos fosse
legitimado na radiocomunicação, em contraposição ao campo comercial.
O caráter predominantemente cultural – não restrito ao educativo e escolar – da
programação pode ser confirmado na medida em que os conhecimentos difundidos não eram
apenas saberes elementares oferecidos em aulas radiofônicas, mas já demandavam um certo
capital cultural dos radiouvintes, como é o caso típico das conferências de intelectuais ou dos
números de música erudita. Em 1926, a Escola Politécnica propunha à Rádio a realização de
“cursos de especialização e alta cultura” a serem organizados pela Associação Brasileira de
Educação (ABE). A própria estrutura da emissora mostrava como parte de seu público se
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encontrava nas frações intelectuais das classes dominantes, cujos integrantes também
freqüentavam suas instalações, no melhor estilo de um clube de amigos:
Artigo 1º – (…) d) manter em sua sede uma biblioteca, sala de cursos e conferências, um
laboratório de ensaios científicos para seus membros e uma estação emissora (broadcasting)
devidamente autorizada pelo governo para irradiar conferências, concertos, divulgando
igualmente assuntos de interesse científico, a hora legal, o boletim do tempo etc. (Os novos
estatutos…, 1926, p. 3).

Chama a atenção, apenas, o fato da Rádio Sociedade ter biblioteca, salas de
conferências e cursos (“Sala Morais Rego”, “Sala Henrique Morize” e “Sala Demócrito
Seabra”, no melhor estilo de homenagem catedrática), sala de leitura e laboratório, mas não
uma discoteca oficialmente organizada. Aqui vemos um dos aperfeiçoamentos institucionais
das emissoras na década de 1930, quando os acervos de discos passaram a constituir uma das
subdivisões administrativas principais das rádios, sendo centrais na PRD-5 e na irrealizada
Rádio-Escola de Mário de Andrade.
Na PRD-5 ela serviu apenas como acervo (Discoteca Municipal), enquanto em São
Paulo sua importância superou e sobreviveu à própria iniciativa frustrada de colocar no ar a
emissora, tornando-se verdadeira divisão de pesquisa folclórica. A Discoteca Pública
Municipal da capital paulista, projetada inicialmente para fornecer as músicas da programação
da Rádio-Escola correspondente, ganhou fôlego com Oneyda Alvarenga à sua frente e tornouse uma espécie de “bastião de resistência” das pesquisas de Mário de Andrade no
Departamento, mesmo após sua saída e inclusive depois de sua morte. No período 1936-38,
Em 223 dias de funcionamento público, a Discoteca atendeu a 1.637 consulentes, que
ouviram 5.966 obras, num total de 7.303 discos. Nela funcionam ainda cursos de História da
Música, Técnica Vocal e Análise Musical, realizados por conservatórios e professores de
música. A própria Discoteca realiza, ainda, concertos-conferências sobre autores, épocas,
formas de Música (Desenvolvimento, 1936/38, p. 1).

Oneyda permaneceu à frente da Discoteca paulistana até 1969, organizando o acervo
de músicas eruditas e folclóricas, particularmente brasileiras, e mantendo-o aberto ao público.
A consulta pública e as sessões-palestra realizadas pela Discoteca abrigavam a idéia de que o
gosto do “povo” deveria ser “refinado” para padrões mais “civilizados”. No que isso não fosse
possível, que a Discoteca servisse como um espaço para que a música popular urbana também
se sentisse estimulada a realizar o processo de mestiçagem cultural.
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A iniciativa de radiocultura de Roquette colocava-se na vanguarda da modernização
do Brasil com propósitos similares – com a diferença que não cogitava aceitar o
“popularesco” –, atualizando Euclides da Cunha em seu desejo de progresso para o país:
A ciência moderna oferece aos brasileiros, acima de tudo, dois meios para fugir à terrível
condenação contida no vaticínio de Euclides [“o Brasil está condenado ao progresso – ou
progredimos ou desaparecemos”]: a aviação e o telefone sem fios. Este está ao alcance de
todos. Nada impede que cada grande cidade do Brasil possua, em um ou dois anos, outros
tantos centros de educação popular, irradiando para edificação, deleite e instrução da
população rural os conselhos da ciência, as notícias da história nacional, a poesia e a música; e
como os aparelhos receptores podem custar mais barato do que uma sanfona, e como para
educar-se, instruir-se e deleitar-se nem mesmo é preciso que o indivíduo saiba ler, a
radiocultura, nome que fez época na (…) Argentina, interessa realmente todos os que sonham
um Brasil socialmente melhor (A irradiação…, 1924, p. 10).

A argumentação de Roquette seguia lógica similar dos artigos publicados no periódico
A Bandeira, órgão oficial do Club Bandeirante do Brasil, fundado em 1926. Nele
congregavam-se engenheiros e outros profissionais liberais de tendência fascista (como
Ferdinando Labouriau), que desejavam
Integrar as diversas regiões brasileiras num circuito que garantisse a circulação de bens
materiais e culturais de modo a efetivar a unidade do país (…). Questões referentes ao
desenvolvimento dos meios de comunicação atraem desta ótica, privilegiadamente, as
atenções do grupo: construção de estradas, aviação, rádio, telégrafo são temas de que se
ocupam preponderantemente os artigos. E é também desta ótica que a educação é valorizada
(Carvalho, 1998, p. 92).

De acordo com esse entendimento, a modernidade e a tecnologia deveriam servir à
unidade nacional e, especificamente para Roquette, em particular à difusão da cultura erudita.
Se no conhecimento tradicional os livros tinham o papel de transmitir o conhecimento
acumulado pelos “sábios” ao longo da história, o rádio faria o mesmo em maior escala.
Embora a noção de “radiocultura” se referisse à promoção de uma cultura
“sofisticada” e não se restringisse ao educativo e escolar, alguns anos mais tarde Roquette
operou uma mudança progressiva nesse conceito. Começou a utilizar o termo “radioescola” –
e não “radiocultura” para se referir à PRA-2, afirmando que sua programação não era voltada
apenas ao “divertimento”, mas sim ao ensino; destacava, sobretudo, as aulas radiofônicas. No
entanto, essa afirmação correspondia a uma tomada de posição contra a crescente força do
campo comercial da radiodifusão. Chamar a Rádio Sociedade de “educativa” (que era como a
lei determinava que a programação deveria ser) era um meio de tentar fortalecê-la nessa
disputa de campos. Dando um passo além, Roquette passou a chamar a PRA-2 de “escolar”
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após dois momentos cruciais – a apresentação de seu projeto de constituição de Rádio Escolas
Municipais e Estaduais pelo país (1926) e a reforma educacional de 1928 no Distrito Federal:
Tendo sido a primeira radioescola, fundada com esse fim, na América do Sul, na época em
que nos países sul-americanos o rádio servia somente de divertimento, a Rádio Sociedade vai
cumprindo, como as circunstâncias o permitem, o seu programa fundamental. Se é verdade
que se sacrificou algo da parte educativa, o futuro há de dizer a quem cabe a responsabilidade
desse prejuízo sofrido pelo povo.
O arquivo da Rádio Sociedade continua à disposição dos sócios que o desejam consultar e
muitos dos documentos provam que, neste caso, não nos cabe nenhuma culpa. (…)
Ainda assim, a Rádio Sociedade tem mantido até hoje os cursos de Inglês, Francês, História
do Brasil, Literatura Portuguesa, a cargo, respectivamente, dos professores Luiz Eugênio de
Moraes Costa, Maria Velloso, Marcos Baptista dos Santos e Antenor Nascentes, que
ministraram 95 lições no decorrer do ano findo.
Durante o ano de 1928-29 foram transmitidas, além dessas lições, 63 palestras e
conferências (…).
Do studio foram irradiados 270 concertos de 10 óperas e operetas, neles tomando parte os
mais notáveis elementos artísticos da Capital. (Roquette-Pinto, 1929, p. 2).

Mesmo adotando o termo “radioescola”, a Rádio Sociedade permaneceu sendo, na
prática, mais radiocultural do que escolar, afinal Roquette reconhecia: “se sacrificou algo da
parte educativa”, que acabou restrita praticamente às aulas radiofônicas e ao “Quarto de Hora
Infantil”, que será analisado adiante. O conceito de radioescola, ainda que tenha surgido no
Brasil na segunda metade dos anos 1920, se afirmou com mais força apenas na década de 30:
Como atestam diversos trabalhos produzidos nas primeiras décadas deste século (Rádio e
educação, 1934, A educação e seu aparelhamento moderno, 1941, ambos escritos no Brasil,
Education on the air, 1935, escrito nos EUA, La radiodiffusion scolaire, 1931, produzido na
França, entre outros), o rádio já era visto, desde seu surgimento, como um instrumento
passível de ser utilizado pela área educativa, gerando inclusive polêmicas em torno de sua
validade ou não como agente educacional. Este debate em torno do veículo e sua apropriação
pela área de educação (assim como acontece com outros meios de transmissão e comunicação)
se dá em nível mundial e contribui para a polarização que se verificou posteriormente entre
radiodifusão educativa e radiodifusão comercial (Gurgueira, 1995, p. 18-19).

A radiocultura é entendida como formadora “prévia”, ou seja, uma espécie de
“preparação” para inserir o “povo” em uma cultura voltada ao progresso técnico: “funcionem
escolas técnicas nos quatro cantos do país: sem educação prévia do povo, não terão discípulos
em número suficiente” (A irradiação…, 1924, p. 12). É só com a Rádio Escola Municipal
(PRD-5) que se coloca efetivamente em prática a concepção de radioescola no Brasil. Em
suma, a PRA-2 permanece, na prática, como uma programação “radiocultural” desde o seu
início, em 1923; a partir de 1926, Roquette começa a discursar no sentido de tentar torná-la
“radioescolar”, com pouco sucesso; finalmente, concretiza essa intenção somente em 1934
com a PRD-5:
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Uma emissão é educativa se se concebe e realiza com fins didáticos e se incorpora a um
conjunto coerente e progressivo.
O fim didático, o espírito sistemático e a ordenação progressiva são inerentes a todo
trabalho pedagógico e qualificam-no, constituindo-se em suas condições sine qua non. Não
basta que uma emissão “ensine ou eduque” para que merece ser qualificada de educativa; além
disso, é preciso que seja enquadrada por outras emissões do mesmo gênero e que o fundo, a
forma, os meios e o momento estejam determinados por razões pedagógicas.
Quanto à emissão cultural, escapa a essas exigências e merece seu qualificativo quando se
aplica à transmissão pura e simples do patrimônio intelectual e artístico ou ambiciona criar
uma nova arte (Clausse, 1949, p. 11, grifos do original)24.

O caráter radiocultural da PRA-2 pode ser verificado na medida em que a principal
expectativa que se tinha em relação àquele modelo de transmissões era criar condições e
estímulo para que os ouvintes não escolarizados saíssem da sua suposta condição de “atraso”.
Quando não se adequasse ao propósito patriótico de educar a população, o rádio serviria ao
menos de consolo diante das rudezas do trabalho e para suavizar costumes (o “prazer moral”):
Ainda quando a radiotelefonia não concorresse para a campanha contra o analfabetismo,
despertando em cada ouvinte o incoercível desejo de aprender a ler para gozar à vontade do
que ouviu, ela será a grande mestra dos que não sabem ler. Aos que vivem isolados nas
quebradas agrestes do interior, quando cada cidade importante do Brasil fundar sua escola
radiotelefônica; aos enfermos, aos cegos e às crianças, já sem falar nos homens de negócio e
nos industriais – quando não lhes der a informação e o prazer moral, as ondas sutis e silentes
conduzirão em breve uma palavra de fé e de consolo.
Rádio – será a grande escola do porvir.
Publicamos hoje esta revista para servir a estes ideais (A irradiação…, 1924, p. 10).

Assim se constituía a idéia de formar um “núcleo” baseado em uma “cultura
espiritual” padronizada, o que se afina bastante com os ideais da Escola Nova. Roquette
encontrou entusiásticos colaboradores em seu projeto de contribuir para a “elevação” da
cultura do “povo” através do rádio e de outros meios, como o cinema. Dentre eles, o professor
de Física Francisco Venancio Filho, escolanovista, para quem o rádio e o cinema seriam as
ferramentas mais modernas de educação do momento e até que a TV se tornasse largamente
acessível – antevendo em décadas a massificação dessa tecnologia e seu uso educacional.
Para valorizar a função de transmissão de cultura e instrução do povo que defendia
para o rádio, Roquette chegou a afirmar que “sem educação popular, o próprio sorteio militar
24

No original: “Una emisión es educativa si se concibe y realiza con fines didácticos y se incorpora a un
conjunto coherente y progresivo. El fin didáctico, el espíritu sistemático y la ordenación progresiva son
inherentes a toda labor pedagógica y la califican, constituyendo sus condiciones sine qua non. No basta que una
emisión “enseñe o eduque” para que merezca ser calificada de educativa; es preciso, además, que se halle
encuadrada por otras emisiones del mismo género, y que el fondo, la forma, los medios y el momento estén
determinados por razones pedagógicas. En cuanto a la emisión cultural, escapa a esas exigencias y merece su
calificativo cuando se aplica a la transmisión pura y simple del patrimonio intelectual y artístico o ambiciona
crear un arte nuevo”.
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é o que se vê: o rol dos que se não apresentam é simplesmente desolador” (A irradiação, 1924,
p. 10). Era a educação entendida como base de construção do país.

3.5. “Civilizando” os radiouvintes
Antes de iniciar as transmissões da Rádio Sociedade, uma das medidas de RoquettePinto foi realizar, através da revista Rádio, um levantamento das preferências dos ouvintes
para montar a programação da emissora, inspirando-se no que havia realizado a revista
francesa Radio Magazine. Tratava-se de consultar os leitores-ouvintes a respeito do gosto
musical, bem como o interesse pela veiculação de informações tais como mudanças na bolsa
de valores, entrada e saída dos navios e de certos produtos agrícolas de grande consumo e
previsões meteorológicas. A PRA-2 buscava, logo em seu começo, estabelecer os cânones, a
linguagem, o perfil e as formas de organização e de caracterização das emissões.
A parte referente às preferências musicais era a mais importante, até porque o
principal da programação seriam as transmissões de discos e óperas ao vivo. O levantamento
afirmava ter o objetivo de estabelecer programação que não fosse completamente
desconectada do gosto estético mais popular, seguindo o “desejo geral” dos ouvintes:
A opinião dos amadores sobre a natureza dos assuntos que lhes são transmitidos pelas
sociedades de radiocultura deve, evidentemente, ser conhecida pelos Diretores dessas
associações a fim de ficar satisfeita pela melhor forma possível. A maioria dos ouvintes
prefere a música, sim, mas qual música? Pois há tamanha diferença entre a complicada música
ultra-moderna e o barulhento jazz-band que é necessário conhecer o número relativo dos
amadores de cada gênero (Escolha dos programas…, 1924, p. 3).

No entanto, não se tratava apenas de adequar a programação ao gosto dos ouvintes,
mas também conduzir o público a se habituar com a “boa música”, dentre as quais não se
incluía o jazz e nem gêneros como o samba e o maxixe. Eric Hobsbawm explica que o jazz
(…) não é um gênero autocontido ou imutável. Não é uma linha divisória, mas uma vasta
zona fronteiriça que o separa da música popular comum, em grande parte marcada pelo jazz e
a ele misturada em vários níveis. Não há um limite fixo que o separe de tipos anteriores de
música folclórica, dos quais emergiu. Até a última guerra, a linha divisória entre ele e a
música erudita ortodoxa era bem melhor definida (Hobsbawm, 1990, p. 41).

Como se pode perceber, o problema residia em que o jazz não era mais “folclore” em
“estado natural”, mas também não era uma reelaboração então legítima no campo da música
erudita. Conforme Hobsbawm, é uma reelaboração de uma “arte popular moderna [que]
carece até hoje de autoridades e instituições capazes de fazer com que tais definições sejam
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respeitadas” (Hobsbawm, 1990, p. 42). Ou seja, uma arte sem cânones ou instâncias de
legitimação simbólica rígidas, uma verdadeira heresia para qualquer erudito.
Ademais, o jazz tinha o mesmo efeito que a música popular urbana brasileira:
concorria na formação de um mercado consumidor para as manifestções eruditas. Na ficha da
revista Rádio, os leitores atribuiriam tempos a cada uma das categorias apresentadas (sem que
o total ultrapassasse 2,5 horas, tempo-limite das transmissões diárias da PRA-2). As fichas
deveriam ser remetidas por correio para a Direção da emissora e eram assim:
Boletim de votação para a escolha dos assuntos a irradiar
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)

Música séria, clássica e de óperas
Música leve, jazz-band
Informações comerciais e bancárias, curso da bolsa
Previsões meteorológicas e informações conexas
Alocuções patrióticas – História do Brasil
Conferências científicas e literárias
Informações úteis relativas à agricultura
Notícias da imprensa universal
Histórias morais para crianças
Palestras para senhoras
Conselhos de higiene e cuidados médicos
Outros assuntos sugeridos

Assinatura ______________________________________
Endereço _______________________________________
N. B. – A duração total não deverá exceder de 150 minutos (Escolha dos programas…, 1924,
p. 3).

Como no início da página o convite ao preenchimento do boletim criticava o jazz,
induzia o leitor a considerá-lo menos legítimo. Há aqui o embrião daquela concepção de que
se deve dar ao povo o que ele precisa e não o que quer, como veremos adiante. Mesmo assim,
no mês seguinte a revista anunciava a inclusão do jazz na programação: “a Rádio Sociedade
organiza diariamente concertos, conferências, preleções e músicas de jazz, fora a transmissão
dos principais espetáculos realizados na Capital da República” (A maior estação…, 1924, p.
40). Há registro similar contra o jazz na revista Electron. Em sua seção “Alto-falante”, com
pequenas notas, comentários, curiosidades e breves críticas, temos: “O chamado jazz é
positivamente uma das mais frisantes demonstrações da grosseria musical, se é que ele pode
ser incluído na música. Felizmente, na sua própria terra de origem começou a entrar no justo
declínio. Já são muitos os protestos contra o jazz radiofônico nos Estados Unidos” (Altofalante, 1926, p. 2).
A rejeição à hegemonia do gênero erudito é notada por Moacir Barbosa de Sousa:
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Em 1926, com a modernização da emissora, começaram a chegar cartas de vários Estados
do país, entre eles Bahia e Pernambuco, e pouco depois passaram a pedir mais sambas,
maxixes e tangos e menos música leve – as tais óperas. No dia 4 de julho de 1926, RoquettePinto, pioneiramente, transmitiu uma ópera completa, Rigoletto, de Verdi (Barbosa de Sousa,
2000, p. 47).

Não era possível ignorar o gosto de parte significativa dos ouvintes, o que não se
constituiu em óbice para que as óperas continuassem sendo empurradas “ouvido abaixo”,
provocando persistentes protestos: “os ouvintes se mostravam interessados no que iriam
captar em seus receptores. Há registros de cartas, em 1927, protestando contra o abuso na
transmissão de música leve e de pedidos para [que] metade da programação constasse de
tangos, sambas, maxixes e valsas” (Bojunga, 1984, p. 9). De acordo com Camila Koshiba
Gonçalves, um editorial da Revista Phono-Arte ainda apresentava, três anos depois, o rádio
como veículo destinado à ampliação do público da música erudita, ainda que preferissem a
maior qualidade dos discos:
Ao escrevê-lo, os jornalistas tinham em mente um ouvinte específico, amante da “boa
música artística”, herdeiro de uma tradição de difusão da música ainda baseada em concertos,
realizados esporadicamente nos teatros das cidades brasileiras. Para eles, o rádio e a fonografia
deveriam apenas ampliar o acesso a esse tipo de música, satisfazendo – a qualquer hora do dia
ou da noite – os desejos musicais do ouvinte. Esqueciam-se que a fonografia e a radiofonia
implicavam não apenas em dilatar a difusão das músicas, mas, especialmente, em uma nova
forma de fruição musical, qualitativamente distinta das temporadas líricas, óperas ou
concertos, divulgados previamente pelas páginas dos periódicos. É sob esse ponto de vista que
a crítica dos jornalistas da Phono-Arte a uma possível “democratização” musical promovida
pelo rádio deve ser lida. Para eles, o rádio, tanto quanto a vitrola, deveria ser um mero veículo
de difusão da música já conhecida através dos concertos (e não de informações, notícias ou
anúncios) ou de divulgação da “boa música artística”, ainda inédita para alguns ouvintes.
Nesse sentido, o rádio limitava os horários de audição e elaborava programas inadequados e,
portanto, não satisfazia às exigências do ouvinte – intransigente – da “boa música artística”.
(…) Ao que parece, aos olhos dos jornalistas, era mais fácil exigir das empresas
fonográficas que “elevassem artisticamente” seu repertório do que pedir o mesmo às
emissoras radiofônicas. O disco era um objeto concreto que podia ser dirigido, guiado,
cerceado, criticado. Mas as ondas radiofônicas eram efêmeras, muitas vezes emitidas a partir
de estúdios precários, tecnicamente simples, que poderiam ter surgido até mesmo de uma
brincadeira entre amigos (Gonçalves, 2006, p. 95).

Na programação da PRA-2, predominava a música “séria” (designação vigente para a
música erudita), em um esforço de “elevação” do padrão estético dos radiouvintes. Isso se
refletia também em sua direção artística, comandada por Luciano Gallet em 1925-26. O
compositor, “também idealista, chegou a elaborar, em 1930, um plano para incentivar o
cultivo da música no Brasil” (Federico, 1982, p. 39). Tratava-se de uma proposta de
organização de concertos, edições de partituras e divulgação da música erudita ao grande
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público. Gallet também propôs a sua versão de canto orfeônico nas escolas, já praticado
nesses moldes nas escolas paulistas dos anos 1910 e 20 (Gilioli, 2003) e seguida por VillaLobos no Rio de Janeiro na década de 1930. Portanto, pode-se perceber como os ideais do
canto orfeônico tinham conexão direta com a atuação de Roquette na radiodifusão, o que
responde a uma das indagações iniciais da pesquisa.
A Rádio Sociedade dedicava duas horas da noite (no que viria posteriormente a ser
conhecido como “horário nobre”) para óperas, com periodicidade de duas ou três vezes por
semana. Quando era possível transmitir óperas que estavam sendo apresentadas nos teatros da
capital, a PRA-2 se encarregava de fazê-lo: “Domingo, 9 de maio – Transmissão da ópera
cantada no Teatro João Caetano pela Companhia Lírica da Empresa Paschoal Segreto” (Os
novos estatutos…, 1926, p. 7). No entanto, o mais comum eram os discos, cujo acervo não era
tão expressivo. Conseqüentemente, eram comuns as reprises de programação.
O uso do gravador magnético de som na radiodifusão brasileira surgiu no fim da década de
1940 e começo da de 1950. Antes disso, a única gravação usada nas emissoras era a de discos
fonográficos, largamente servidos para compor programas de irradiação apenas com discos; a
produção nacional dos mesmos não oferecia os ricos repertórios disponíveis no mercado,
presentemente. As estações de rádio, principalmente as de cidades mais evoluídas, possuíam
casts artísticos para compor audições “ao vivo”, pelo menos numa terça parte dos horários de
irradiação (Sampaio, 1984, p. 156).

Havia também o programa “Concerto no studio pela Orquestra da Rádio Sociedade”,
no qual se apresentavam duos de cantores líricos. A Gazeta de Notícias mencionava a parceria
da “senhorita Celuta Bezerra Cavalcanti e do professor Asdrúbal Lima” (O Rádio…, 1928, p.
3), com um repertório de música erudita predominantemente franco-alemã, com exceção de
Glinka, Chiafitelli e o encerramento com o “Hino Nacional” brasileiro. A revista Electron
também registra alguns duos líricos, como os de Leo Ivanow e Olga Urbani, Lucília Faria e
Ignacio Guimarães, Tina Vitta e Sylvio Salema25. Este último foi autor da letra de canções
como “Tão doce luz”, “Evocação” e “Cantar para viver”, musicadas por Villa-Lobos, bem
como arranjador de “Soldadinho”, com Villa (letra de Narbal Fontes). A “Ária” (1935) da
Bachiana Brasileira nº 4 (1930-41) é dedicada a Sylvio, que foi assistente do compositor no
Orfeão dos Professores, fundado em 1932. Salema (1901-76) também pesquisou por mais de
30 anos a música dos indígenas brasileiros – inspirado (in?)diretamente por Roquette?

25

Segundo o Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira, Salema “iniciou a carreira como crooner da
Orquestra do Hotel Itajubá. Em 1928, ingressou na gravadora Parlophon e lançou seu primeiro disco com
acompanhamento da Hotel Itajubá Orquestra”, interpretando tangos (ICCA, 2006). Ainda segundo a mesma
fonte, o músico transferiu-se para a Victor em 1929 (compondo sambas, marchas e valsas) e retornou para a
Parlophon dois anos depois. Transitava entre a música erudita e a popular urbana, com mais ênfase na última.
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Professores e alunos de música eram figuras freqüentes na programação musical da
PRA-2: dentre os docentes, o Jornal do Brasil de 22 de abril de 1928 mencionava Zaira
Olivera, Mário de Azevedo Souto e, novamente, Sylvio Salema, enquanto aparecem, entre os
alunos, os “meninos Haroldo, Paulo e Oswaldo Tapajós Gomes” (Programação…, 1928, s.
p.), cuja participação na emissora também é registrada n’O Globo de 18 de maio de 1929.
Esses casos constituem-se exemplos da caracterização que Mario Ferraz Sampaio faz
do primeiro período do rádio brasileiro (década de 1920 e começo dos anos 30):
Com a publicidade proibida, o que restava a um diretor de programação de uma emissora
era contar com um pequeno grupo efetivo de elementos para a sua administração e para o
departamento artístico. Por exemplo: um pianista, um grupo regional e, se possível, uma
orquestra de salão de seis ou sete figuras. Esses artistas serviriam para fazer, inclusive, os
acompanhamentos dos cantores e instrumentistas solistas. Esses consideravam suas
apresentações no rádio uma forma de se fazerem mais conhecidos e populares e não como um
meio de vida. Era, por vezes, uma senhorita de sociedade que, dotada de prendas artísticas, era
levada aos estúdios pelas suas professoras de música e de canto para apresentar um repertório
erudito trazido da Europa. Quando muito, programavam um ou dois números dos mais
proclamados compositores patrícios, vivos ou mortos.
“Cachês” eram para uns poucos que, vivendo de sua arte, apresentavam um repertório
interessante e numeroso, bastante para garantir um período de meses de atuação em programas
semanais (Sampaio, 1984, p. 117-118).

Os números solo eram menos freqüentes, mas também ocorriam, como quando a
soprano “sra. Helena Parada” participou do “Concerto de studio” da Rádio Sociedade
cantando Carlos Gomes, Meyerbeer, Arditi e Rimsky-Korsakoff (Irradiações…, 1928, p. 7). A
presença dos russos nos repertórios irradiados, embora não fosse massiva na programação,
também aponta para o interesse da cultura erudita da época em valorizar movimentos
musicais nacionalistas, mesmo antes do regime varguista.
A presença constante do hino indica, por sua vez, além do respeito à nação, a
preocupação em cultivar nos ouvintes o gosto pela cultura oficial, expressa indubitavelmente
em programas como “Efemérides brasileiras do Barão do Rio Branco” (Programação…, 1929,
s. p.), de título esclarecedor. Dentre os compositores brasileiros, Henrique Oswald, Marcelo
Tupinambá e Heckel Tavares tinham suas obras tocadas na Rádio Sociedade (Programação…,
1928, s. p.). O primeiro teve inclusive uma obra inédita irradiada, ato de valorização de um
compositor nacional antigo (Oswald nasceu em 1851). Os dois últimos faziam um gênero de
música que transitava entre o erudito e o popular. Mais tarde, Tupinambá tornou-se diretor de
música regional da Rádio Educadora Paulista, cantando e dirigindo corais de música brasileira
(Sampaio, 1984, p. 131).

174

No entanto, a música com a qual o “povo” estava habituado era o samba e o maxixe,
além do gosto pelos palavrões e imoralidades. Uma radiodifusão “séria” não poderia permitir
tais “desvios”, devendo “elevar” o gosto dos ouvintes. Essa era a concepção de educação que
a intelectualidade envolvida com a radiodifusão aplicava na programação da época:
Percebia-se que o rádio, enquanto não fosse controlado pelo Estado e sim por interesses
comerciais, comportava-se da mesma forma que a massa: sem critério para estabelecer
distinções entre tipos de música e, portanto, quebrando as hierarquias entre estas. (…)
A submissão do rádio ao mercado concedia, assim, um lugar de protagonista para a massa,
representada como símbolo da barbárie resultante das transformações sociais trazidas pela
modernização (Quintero-Rivera, 2000, p. 117-118).

Em seu propósito de difundir conteúdos “sérios”, o humor não era um elemento de
programação com muito espaço. Elias T. Saliba salienta que “o humor brota exatamente do
contraste, da estranheza e da criação de novos significados” (Saliba, 2002, p. 17). Ora, o rádio
educativo-cultural não tinha o propósito de criar uma linguagem estranha e nem formular
contrastes ou novidades em relação à cultura erudita da época. O intuito era difundir padrões
consagrados e canônicos de apreciação, estética e compreensão intelectual. A precisão de
sentido das palavras e dos sons (ou seja, a pretensão de que forma e conteúdo, aparência e
essência, representação e realidade coincidissem do ponto de vista ideológico) era
considerada um alto valor: a subversão através dos jogos de conceitos ou de palavras do
humor, bem como a concisão, características do humor daquela época, não tinha vez nas
prolixas emissões radiofônicas da década de 1920. A radiodifusão educativo-cultural
intentava mistificar, encobrir ambivalências, “decodificar” o real e sustentar uma postura que
se acreditava lógica, racional, unidimensional e culta, ao contrário do registro humorístico
(ibidem, p. 27-29). Em suma, era um rádio que assumia missão redentora e “civilizadora”.
Nos EUA, a percepção da “ignorância” do “povo” e a perspectiva de “elevação” do
gosto estético também eram bastante claras por parte dos agentes ligados ao campo da
radiodifusão educativo-cultural. Os intelectuais e burocratas que defendiam as emissoras
universitárias daquele país afirmavam a necessidade de se fazer programas “sérios”, mas
palatáveis ao público, de modo que fossem capazes de concorrer com as atrações das
emissoras comerciais:
Uma figura proeminente ligada à radiodifusão culpou nosso público estadunidense ao dizer
que quando a educação se une com o rádio ela ingressa no entretenimento comercial. Ele
também disse: “Nós temos que cobrir nossas pílulas de educação com chocolate ou licor ou
hortelã se queremos alcançar as pessoas para quem a informação será melhor recebida”. Isso
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implica simplesmente em que é difícil que assuntos puramente educativos ou culturais sejam
engolidos pelo povo estadunidense (Robinson, 1930, p. 6-7)26.

No Brasil, a idéia de melhorar progressivamente o gosto musical dos ouvintes entre os
defensores da cultura erudita e oficial também teve destaque. Mesmo nos anos 1940, na fase
áurea do rádio comercial, Álvaro Salgado mantinha-se na defesa do campo educativo-cultural
e citava uma frase de Carlos Süssekind de Mendonça, segundo a qual para a educação do
brasileiro “nenhum processo é mais eficaz do que o TSF [rádio] porque, no meio das músicas
populares que agradam à maioria, o TSF pode ir, pouco a pouco, levando música de elevado
valor à qual o povo se irá acostumando sem sentir” (Mendonça apud Salgado, 1941, p. 90).
Mas na década de 1920 e início dos anos 30, a radiodifusão brasileira ainda não tinha
se definido pela hegemonia do modelo comercial, profissionalizado e “popularesco”. Foi
nesse contexto que Roquette-Pinto sugeriu a estruturação de emissoras escolares pelo país, a
serem organizadas e apoiadas pelo aparelho estatal. Esse passo constituiu-se provavelmente
na primeira proposta nacional de utilização da radiodifusão como Educação a Distância.

3.6. Radioescolas: o esboço de uma proposta
A idéia de se utilizar o rádio como ferramenta educativa foi gestada na mesma época
em que aconteciam reformas nos diversos sistemas de educação estaduais do país segundo os
preceitos da Escola Nova. Roquette defendia, já em 1926 (ano assumiu a direção do MN), a
necessidade de educar a população em larga escala e que essa era a grande questão nacional a
ser enfrentada pelos poderes públicos: “quem se preocupa com o desenvolvimento da nação
verifica em nossos dias um fato muito significativo: fala-se hoje abertamente, por toda parte,
em todos os meios, QUE É PRECISO EDUCAR O POVO” (Roquette-Pinto, 1926, grifos do
original).
A massificação da educação era concebida como principal ação que o Estado deveria
comandar, uma vez que outras políticas somente funcionariam se a concretização dessa
transcorresse bem. Portanto, Roquette não se colocava contra outras medidas em voga na
época – ao contrário –, mas pensava que elas deveriam ser tomadas depois da organização de
políticas educacionais sistemáticas:
26

No original: “One prominently connected with broadcasting has recently indicted our American public by
saying that when education joins hands with radio it enters the show business. He also said: ‘We have to cover
our pills of education with chocolate or licorice or peppermint if we are going to reach the people to whom the
information is going to be most welcome’. This plainly implies that pure educational or cultural matter is hard
for the American people to swallow”.
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A consciência coletiva já se deu conta de que todos os males do país não podem ser curados
nem com o voto secreto, nem com a organização dos partidos, nem com o serviço militar
obrigatório, nem com a reforma da Constituição, nem com o protecionismo às indústrias,
nem com a reforma do ensino, nem com a quinina do Estado, nem com a imigração
européia…
Na consciência dos estudiosos, calmos, afastados de quaisquer posições de mando, todos
aqueles remédios seriam excelentes, misturados ou separados, se a massa do povo estivesse
em condições de votar com segurança, não fugir ao dever cívico, obedecer à autoridade e à lei,
trabalhar e produzir sem se deixar explorar, não renegar o que a ciência ensina para combater
as doenças, receber o estrangeiro mais adiantado e aprender com ele.
O povo do Brasil não está, porém, em condições de tirar partido daqueles excelentes meios
de aperfeiçoamento. Não está porque não entende a linguagem que lhe fala. É preciso não
conhecer um palmo de roça para crer que as populações aceitarão e executarão quaisquer
daquelas grandes medidas, indiscutivelmente úteis à grandeza do país.
Há um trabalho de desbravamento intelectual e moral a realizar antes daquilo tudo. É obra
de educação inicial que hoje, felizmente, só pode ser feita em condições muito favoráveis
(Roquette-Pinto, 1926, grifos do original).

Com estes elementos, Roquette estava dialogando com as grandes questões que
provocaram cisões políticas na oligarquia paulista na década de 1930. O antropólogo
considerava ultrapassado o debate hegemônico em meio à aristocracia dominante daquele
momento (sobretudo as ideologias de branqueamento), apontava para a insuficiência e
limitação das reivindicações e propostas dos setores militares e industriais, mas também
avaliava serem inócuos os debates que motivaram a criação do Partido Democrático (PD), em
1926. O PD surgiu em torno de uma plataforma de “‘moralização eleitoral’ (voto secreto,
verificação dos resultados e outras medidas que visavam restringir a manipulação dos
coronéis) e de ‘modernização’ (reformas do sistema de ensino), mantendo-se a ausência de
representação política da classe operária” (Miceli, 2001a, p. 92).
Aliás, tais críticas aos opositores do PRP remontavam à iniciativa frustrada de se
organizar, no Rio de Janeiro, um partido político de apoio à Revolução de 1924. A
agremiação seria denominada Ação Nacional e os pontos principais de seu programa eram:
1º - uma reforma do regime eleitoral no sentido de tornar o voto obrigatório, secreto e
consciente, de modo que a escolha dos dirigentes traduza, realmente, em todo o país, a
vontade da maioria de um eleitorado idôneo;
2º - uma reforma de magistratura destinada a pôr a justiça ao alcance de todos garantido o
cumprimento das leis, o respeito de quaisquer direitos civis e políticos.
Esta plataforma política complementava-se com o delineamento de uma reforma
educacional, destinada a:
a) modificar a mentalidade das novas gerações de classes médias, no sentido de lhes dar,
sem prejuízo de uma educação integral, uma visão mais concreta das realidades e uma
mais exata compreensão dos verdadeiros interesses nacionais;
b) melhorar as condições de vida das classes populares, ensinando-as a agirem mais
eficazmente sobre o meio e a executarem um trabalho mais inteligente e mais

177

produtivo, permitindo que elevem o seu nível econômico, intelectual e moral e se
incorporem gradualmente às classes dirigentes (Carvalho, 1998, p. 55).

O partido não se consubstanciou em organização devido à repressão governamental ao
movimento de 1924. No entanto, como resultado das instabilidades políticas, surgiu a ABE. A
fundação da Associação Brasileira de Educação
(…) resultou do malogro na organização de um partido político, por causa da precipitação
de um dos organizadores que, em julho de 1924, acreditando no sucesso de revolução paulista,
chegou a entrar em contato com os revolucionários. Além disso, parcela significativa dos
fundadores da Associação − a se crer na veracidade das acusações que determinaram a prisão
de alguns deles − esteve envolvida em movimentos militares. Finalmente, cerca de metade dos
integrantes dos órgãos diretores da Associação foram os fundadores e organizadores do
Partido Democrático do Distrito Federal, tendo composto a cúpula do partido nos anos de
1927 e 1928. Dois deles chegaram mesmo a eleger-se intendentes municipais nas eleições de
1928 e, segundo informação de Paulo Nogueira Filho, estreitamente vinculado ao grupo, foi o
desaparecimento deste [Ferdinando Labouriau e 3 integrantes do Conselho Diretor da ABE],
num desastre de aviação em 1928, que inviabilizou o Partido Democrático do Distrito Federal.
(…) [Segundo] Mattos Pimenta [membro da Comissão Executiva do PD-DF em 1927-28,
presidente do Rotary Club do Rio e ideologicamente próximo ao Conselho Diretor da ABE],
(…) o Partido fora organizado a partir da avaliação de que a Revolução de 1924 falhara em
razão da inexistênia de uma opinião pública que desse sustentação à tomada do poder pelas
armas. Isto implicava, a seu ver, deslocar a ênfase que vinha caracterizando as campanhas de
alfabetização no período − ampliação do número de eleitores − para questões de organização
do eleitorado. Estas abrangiam a formação de uma opinião pública e, para tanto, partido e
sistema educacional eram propostos como instrumentos principais. Isto sugere que o abandono
da ênfase na difusão do ensino (…) não significou uma despolitização do campo educacional
mas, ao contrário, sua politização em novos termos (Carvalho, 2003, p. 44, grifo do original).

O teor da posição de Roquette expressava exatamente essa lógica. Reconhecia como
legítimas as aspirações de 1924 e 1926, mas apresentava-nas como insuficientes, pois o
“povo” ainda não estaria “preparado” para um sistema político moderno. Nesse ponto,
coincidia com Labouriau, cujo entendimento também era de que sem educar o “povo” – ou
seja, organizar a massa amorfa, processo que deveria ser conduzido e dirigido pelas elites –
não seria possível ter democracia (a diferença é que Roquette raramente usou a palavra
“democracia”). Esse foi um dos pontos defendidos enquanto o Partido Democrático do
Distrito Federal existiu. O investimento em uma educação moralizante, “civilizadora” e
disciplinadora esperava apenas “condições muito favoráveis” para ser implantada, ou seja, um
governo disposto a acolher a proposta integralmente. Para Roquette, somente depois disso se
poderia discutir a modernização da política, o que deixa implícita a possibilidade de admissão
de períodos ditatoriais “esclarecidos” como etapa para se alcançar a idealizada e distante
liberdade.
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O privilégio dado à educação em detrimento de outras áreas coaduna-se com a
seguinte interpretação: “inicialmente, ao que tudo indica, a produção de uma imagem
despolitizada da ABE explica-se como recurso pra escapar à repressão política do governo
Bernardes, responsável pela prisão, em 1924 e 1925, de (…) Everardo Backheuser, Mário de
Brito e Ferdinando Labouriau” (Carvalho, 1998, p. 56). Com a morte de Labouriau em 1928,
que tentou reavivar a Ação Nacional, seu rival na ABE, Fernando de Magalhães, manteve a
imagem da entidade vinculada a uma posição apolítica, acalmando conflitos internos.
Roquette assumiu similar postura “apolítica” mesmo na Era Vargas, o que lhe permitiu fazer
da Rádio Escola Municipal um espaço menos conflituoso no campo educacional.
Destaca-se a conotação antropológica da educação de Roquette-Pinto. Em seu texto
sobre a radioeducação, educar o “povo” significava “desbravar” mentes e corações,
preparação necessária para que as outras políticas públicas anunciadas fossem compreendidas,
aceitas e bem-sucedidas. Voto secreto, organização dos partidos, reforma da Constituição,
serviço militar obrigatório, protecionismo às indústrias, combate a doenças tropicais e
imigração européia seriam paliativos sem a massificação da educação. Até mesmo as
“reformas de ensino” são incluídas nessa longa lista, pois a lenta expansão das escolas não
conseguia suprir a demanda existente. Nesse último quesito, Roquette autoafirmava-se como
intelectual supostamente mais esclarecido do que os demais, à frente de seu próprio tempo. Se
educar era fundamental, sua solução radiofônica seria melhor do que as dos demais
educadores.
Percebe-se, de qualquer modo, unidade lógica entre o programa do PD-DF, a fundação
da ABE (cujos iniciadores eram extremamente próximos de Roquette) e o texto sobre
radioeducação de 1926 de autoria de Roquette. A campanha educacional, “para os integrantes
da ABE, (…) combatia o que era diagnosticado como sintoma principal: a pretextada
incapacidade das ‘elites’ políticas brasileiras (…) quanto à necessidade, à possibilidade e à
eficácia de operar a regeneração do homem brasileiro” (Carvalho, 1998, p. 142).
Assim como seus companheiros de ABE, Roquette tentou concentrar, no plano do
discurso, reivindicações em um campo específico − a educação −, relegando estrategicamente
os demais a um segundo plano. A educação (“intelectual” e “moral”) seria o principal
elemento capaz de promover o desenvolvimento econômico e de integrar o território
nacional27, dadas as grandes dificuldades logísticas nesse sentido. Por isso a importância das

27

A cobertura efetiva do território nacional através da Educação a Distância ocorreu apenas no regime militar de
1964-85, quando canais de rádio e TV foram “reservados pelo Ministério das Comunicações para fins
exclusivamente educativos e, como conseqüência da ocupação de alguns desses canais, o país passa a contar com
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radioescolas (Roquette-Pinto, 1926). Venancio Filho acrescentava ao rádio outros meios de
comunicação (correio, telégrafo, fonógrafo, artes gráficas e cinema) como recursos nãopresenciais fundamentais para a educação, dado o restrito alcance do ensino escolar
(Venancio Filho, 1941, p. 14). Mesmo assim, entendia o rádio como o melhor meio, por
atingir público muito mais amplo que os demais. Ariosto Espinheira, colaborador próximo de
Roquette-Pinto (inclusive na Rádio Escola Municipal), apresentava idéia similar em Rádio e
educação, primeiro livro que reúne reflexões sobre o tema no Brasil:
Outrora, a idéia de viajar, como a de transmitir, estava ligada à de largo dispêndio de
tempo: jornadas e etapas, sem fim, separavam os homens… Com a aplicação industrial do
vapor, da eletricidade, do motor de explosão e das ondas eletromagnéticas, as mais dilatadas
distâncias se reduziram e o tempo deixou de exercer sobre nós o constrangedor domínio a que
nos submetia na conquista do espaço. (…) Mas o que ainda mais nos impressiona é a
velocidade atingida na comunicação dos instrumentos do pensamento. O telégrafo e o
telefone, primeiro com fios, agora sem eles, suprimiram o tempo na transmissão para as mais
longas distâncias. (…) Podemos ouvir, por ora. Nossos filhos, talvez – nossos netos – poderão
ouvir e poderão ver… (Espinheira, 1934, p. 7-8, grifos do original).

A radiotelefonia também era concebida como instrumento de unificação da cultura
brasileira, capaz de “fecundar almas”, difundir a cultura e despertar os “tabaréus” (sertanejos,
interioranos) de sua suposta ignorância: “o TSF (…) representa o papel preponderante de guia
diretor, grande fecundador de almas, porque espalha a cultura, as informações, o ensino
prático elementar, o civismo, abre campo ao progresso, preparando os tabaréus, despertando
em cada qual o desejo de aprender” (Roquette-Pinto, 1926).
Caso parecesse a leitores, intelectuais e governantes da época que Roquette era um
sonhador, tinha como recurso apresentar um exemplo vivo de que era possível educar através
da radiodifusão: a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Com isso, convertia, no plano do
discurso, da PRA-2 de emissora de “radiocultura” para uma função mais diretamente
educacional. Para legitimar seu projeto de radioescolas, o antropólogo dizia que a Rádio
Sociedade já vinha praticando, desde 1923, uma programação capaz de “elevar
espiritualmente” o “povo”. Calculava que cerca de 150.00028 pessoas ouviam diariamente as
transmissões da emissora (Roquette-Pinto, 1926) e que, portanto, esse potencial deveria ser
inúmeras emissoras veiculando cursos e séries, em propostas formais e não-formais de educação” (Blois, 2005,
p. 4).
28
A estimativa baseava-se no fato de que muitos escutavam as transmissões através de alto-falantes em praças
públicas, como Lia Calabre descreve: “apesar de manter uma programação ao gosto das elites, as emissoras de
rádio tentavam se tornar mais populares. Um recurso muito utilizado era o de realizar transmissões especiais com
a instalação de alto-falantes em lugares públicos, assim reunindo um grande número de ouvintes” (Calabre,
2004, p. 16). Em novo cálculo efetuado por Roquette, apresentado em Seixos rolados (1927) – um ano depois,
portanto – haveria cerca de 30 mil aparelhos receptores e uma média de 6 ouvintes para cada um deles,
totalizando, portando, supostos 180 mil ouvintes.
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utilizado na promoção de uma educação mais eficaz. Com isso, compreende-se porque
Roquette argumentava que a “reforma do ensino” estava no rol das políticas paliativas, já que
não seria capaz de atingir muitos brasileiros. Para o antropólogo, a quantidade deveria ser
privilegiada, enquanto a garantia da qualidade da educação residiria tão-somente na
capacidade da intelectualidade em oferecer “boa” cultura e “civilizar” o “povo”.
A utilização da cifra estimada de radiouvintes da PRA-2 também foi uma tentativa do
antropólogo ganhar espaço institucional frente à escola tradicional. Afinal, por sua ligação
com a radiodifusão, o próprio Roquette seria o intelectual mais credenciado para liderar a
solução do problema educacional da massificação do atendimento à população através do
estabelecimento de uma rede de ensino a distância, instalando-se radioescolas por todo o
Brasil. O modelo de transmissões da Rádio Sociedade era proposto como padrão para a nova
modalidade de ensino a ser implantada. Havia exemplos de programas da emissora nesse
sentido: “Escolas das Mães”, “Atributos da Gente Brasileira” e “Quarto de Hora Infantil”
(Leobons, 1983, p. 38), além de “lições e conferências, música, história do Brasil, higiene,
conselhos úteis à agricultura, notícias cambiais e comerciais, notas de ciência etc.” (RoquettePinto, 1926). O plano de radiodifusão escolar de Roquette resumia-se nos seguintes termos:
1º) cada Estado, na sua capital, dispondo de estabelecimentos de ensino de certo vulto,
fundaria uma grande radioescola. Um entendimento entre os governos, sob os auspícios do
Governo Federal, permitiria a aquisição de 20 poderosas estações necessárias. Seriam todas do
mesmo tipo, por economia, fornecidas em concorrência pública. Não há um só Estado do
Brasil em condições de não poder com esta despesa. A função dessas 20 grandes RÁDIOESCOLAS ESTADUAIS seria puramente diretora. Seus programas educativos mostrariam às
cidades do interior o caminho a seguir. Uma vez que o ideal é dar ao homem do povo o seu
rádio, seria preciso completar a instalação do sistema.
2º) Para isso, os municípios limítrofes entrariam em acordo para subvencionar um, mais
rico e mais bem situado. Neste seria erigida a RÁDIO ESCOLA MUNICIPAL, servindo
diretamente ao povo de acordo com a orientação recebida das RÁDIO-ESCOLAS
ESTADUAIS (Roquette-Pinto, 1926, grifos do original).

A rede nacional de radioescolas estaduais e municipais dependeria, portanto, apenas
da instalação de transmissores e de sua manutenção operacional, de baixo custo para os
Estados. Também seriam subvencionados aparelhos receptores para que o “descalço – até
mesmo roto, empapeirado, amarelo, mole de doença e de ignorância –” se alfabetizasse e se
adaptasse a padrões “civilizados” de conduta e de cultura, aprendendo
(…) que a preguiça é quase sempre doença; que é preciso plantar o melhor da colheita para
obter maior rendimento; que ser soldado não é ser escravo e sim receber instrução e educação
em lugares asseados, dirigidos por patrícios dedicados fraternalmente a serviço do país; que o
Brasil não é de fato o país mais rico do mundo, mas que pode vir a ser facilmente se os seus
filhos souberem tirar da terra tudo quanto ela pode dar; que os povos fortes são, hoje em dia,
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os povos que sabem aplicar a ciência e a arte em melhorar pessoas e coisas… (Roquette-Pinto,
1926, grifos do original).

O comportamento do sertanejo (a “preguiça”) é apresentado como doença, em uma
típica operação da gestão de populações que a antropologia da época costumava fazer. Lilia
Schwarcz lembra que essa concepção também era um dos pilares da ciência médica na qual
Roquette foi formado: “na ótica médica o objetivo era curar um país enfermo, tendo como
base um projeto médico-eugênico, amputando a parte gangrenada do país para que restasse
uma população de possível ‘perfectibilidade’” (Schwarcz, 1993, p. 190). A particularidade da
crença eugênica de Roquette residia na idéia de que a melhoria não se daria por intervenções
biológicas ou genéticas, mas através de medidas sociais, destacadamente a educação. Mas
uma educação baseada em valores essencialmente impositivos: “a moldagem de um
trabalhador nacional produtivo implicava,

portanto, no seu desenraizamento, na

transformação da cultura popular em cultura para o povo” (Dângelo, 1994, p. 52).
A proximidade das concepções de Roquette-Pinto (o sertanejo “preguiçoso”) com a
idéia dos primeiros tempos do personagem Jeca Tatu, de Monteiro Lobato, se expressa em
uma nota escrita à mão (e riscada) no original do artigo em que o antropólogo escreve
propondo a constituição de uma rede de rádio-escolas estaduais e municipais pelo país:
Do meu caderno de notas:
— Então, seu Chico, aqui não dá milho?
— Não dá, não sinhô…
— Será possível? Você já plantou?
— Ah! Si plantá, dá…
Rádio, em 5 anos, acabará com a mentalidade do Chico. Se o souberem empregar com
patriotismo. Infelizmente, como diz o meu amigo Monteiro Lobato: “Esse tempero é
necessário”… (Roquette-Pinto, 1926).

Tratava-se de um rascunho de roteiro a ser seguido por algum programa das rádioescolas propostas. O excerto traz a noção de que o brasileiro (principalmente o sertanejo)
precisava ser educado (ao contrário da defesa do embranquecimento através de políticas de
incentivo à imigração européia) contra a “preguiça”, tornar-se mão-de-obra mais produtiva
(os interesses da aristocracia e da nascente indústria seriam, portanto, os interesses “do
Brasil”) e aprender a se adaptar às técnicas de trabalho e à lógica do mundo moderno.
Newton Dângelo avalia que o escolanovismo pretendia levar os princípios fordistas
para o campo da educação, sendo também este um princípio da radiodifusão escolar:
O que trouxe o tema da radiodifusão para conexões com a reorganização do controle sobre
o trabalho foram os princípios fordistas compartilhados por técnicos e educadores brasileiros
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para a ampliação social da nova pedagogia. A reprodução de instrumentos técnicos de controle
e medição do “trabalho” escolar e a organização científica da instrução correspondem a esses
anseios. Também na disposição de padronização do trabalho do professor e de
homogeneização (Dângelo, 1994, p. 31).

Cabe destacar apenas que Roquette-Pinto, assim como Mário de Andrade, não
vinculava seus projetos unicamente a idéias de racionalização do trabalho: essa variável não
deve ser superestimada no pensamento e na aplicação prático-pedagógica das idéias deles,
embora não possa ser descartada. O interesse central de ambos era ligado mais aos seus
campos de atuação, seja o científico ou o artístico. Na radiodifusão, Roquette desejava
popularizar a divulgação científica, valorizar as ciências naturais e ampliar o acesso à
educação e cultura (produzindo maior demanda pelos produtos intelectuais), enquanto Mário
priorizava a conservação do folclore, a constituição de uma “cultura mestiça” (de preferência
dirigida pelos “eruditos”) que fosse capaz de operar a conciliação de classes sociais e a
massificação do hábito de consumo de produtos culturais, particularmente aqueles ligados à
música. Em síntese, queriam formar gerações que apreciassem as criações da intelligentsia
brasileira, legitimando seus produtores para além do restrito círculo do mecenato aristocrático
ou burguês existente. Tratava-se, portanto, de um esforço de autonomização da classe dos
intelectuais na sociedade brasileira e não apenas a oportunidade de massificar a educação para
trazer progresso econômico para o país. Tal fortalecimento, por sua vez, permitiria a essa
fração pensante da classe dominante ter melhores condições de intervir nos rumos da nação,
objetivo não imediato das atuações de Roquette-Pinto e Mário de Andrade.
Para orientar a programação das radioescolas, o antropólogo planejava ter como
colaboradores desde cientistas e literatos reconhecidos até indivíduos que tivessem um
domínio, mesmo que mínimo, de uma capa de cultura erudita. Esses voluntários seriam
recrutados essencialmente entre funcionários estatais de alto escalão e lideranças religiosas
locais, ou seja, elementos das diversas frações das elites dispostas a “civilizar” o “povo”:
Naqueles municípios centrais sempre há um respeitável Juiz de Direito, estudioso da
história e da geografia do Brasil (o seu sonho dourado é mesmo entrar para o Instituto
Histórico…); há um promotor, moço de talento, que tem garbo em tratar de versos e literatura;
há um médico ou dois para as lições de história natural ou de higiene, as professores do
“grupo escolar”… enfim, há sempre um rapaz que toca harmônio [uma espécie de pequeno
órgão] na igreja e muitas moças que cantam. É só mobilizar todos estes elementos em
benefício da educação dos pobres (Roquette-Pinto, 1926).

O propósito da radiodifusão escolar de “elevar” a cultura das “massas” fica claro a
seguir: “se muitos dos ouvintes são pessoas cultas para as quais aquilo é passatempo, alguns
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milheiros são homens e mulheres do povo que, sem saber ler, vão aprendendo um pouco.
Temos tudo feito? Que esperança! Estamos apenas no início do começo…” (Roquette-Pinto,
1926, grifos do original). Pode-se detectar evidente distinção simbólica entre o significado da
cultura erudita para as “pessoas cultas” e para os “homens e mulheres do povo”. Para os
primeiros, era um hobbie, uma questão de pedigree. Para os segundos, tratava-se de difundir
elementos básicos de cultura erudita. Não por desejos propriamente democratizantes, mas
para tirar o país de sua condição supostamente “atrasada”, quase “selvagem”.
Diferente era a posição de muitos educadores católicos, que não desejavam alfabetizar
para promover a cultura na população e nem acreditavam que a educação era um instrumento
para resolver os males do país. Ao contrário, alfabetizar era visto como perigo social. O
verdadeiro problema nacional seria o despreparo das elites. Para esse segmento, a difusão de
conhecimentos deveria ser claramente catequética: expandir e garantir a conservação dos
valores católicos entre a população (Carvalho, 2003, p. 152). Como se percebe, diversa do
plano de Roquette, que desejava levar efetivamente cultura aos que não tinham acesso a ela.
Embora estivesse imbuído de um pensamento hierarquizante e elitista em seu teor, a
iniciativa de radiodifusão escolar de Roquette representava alguma possibilidade de
acréscimo de capital cultural àqueles que não o detinham. Significava algum avanço para a
época, recheada de posições política e educacionais regressivas. O problema consistia em que,
mesmo contando com esses efeitos colaterais positivos, a radiodifusão dificilmente permitiria
uma incorporação da cultura erudita que não fosse pedagogizada, formal ou superficial.
Afinal,
(…) a acumulação de capital cultural exige uma incorporação que, enquanto pressupõe um
trabalho de inculcação e de assimilação, custa tempo que deve ser investido pessoalmente pelo
investidor (…). Sendo pessoal, o trabalho de aquisição é um trabalho do ‘sujeito’ sobre si
mesmo (fala-se em “cultivar-se”) (Bourdieu, 1998, p. 76).

O excerto refere-se ao capital cultural em seu estado incorporado, ou seja, àquelas
disposições que somente são adquiridas com o tempo, caso no qual se insere o cultivo da
cultura erudita. O autor também salienta que
(…) podemos observar que os membros das classes cultivadas manifestam forte inclinação
pelo diletantismo e por uma representação carismática da relação com a cultura. Deve-se levar
em conta que a procura consciente ou inconsciente da distinção toma inevitavelmente a forma
de uma busca do refinamento e pressupõe o domínio das regras desses jogos refinados que são
monopólio dos homens cultivados de uma sociedade. Ora, tal domínio depende do lazer para
adquiri-lo, isto é, do tempo livre e, por conseguinte, da posição no sistema de produção
(Bourdieu, 2001b, p. 21).
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O processo de aprendizado dos códigos e refinamentos eruditos é, portanto, complexo.
Por isso, provavelmente exigiria mais tempo e recursos materiais/ simbólicos do que aqueles
que a radiodifusão podia oferecer – análise que talvez seja válida ainda na atualidade para
grande parte dos métodos de Educação a Distância (EaD). Afinal, se a EaD for dirigida para
um público que tem dificuldades objetivas de aquisição e acumulação de capital cultural,
elemento fundamental para dominar com destreza e “naturalidade” os conteúdos ensinados,
seus resultados provavelmente tenderão a ser superficiais e pedagogizados.

3.7. A programação educativa da PRA-2
A referência para a montagem do principal programa da Rádio Escola Municipal
(PRD-5), a “Hora Infantil”, adveio de um programa existente desde os primeiros tempos da
Rádio Sociedade (PRA-2). Já nos anos 20, a emissora de Roquette e Morize colocava no ar o
“Quarto de Hora Infantil”, veiculado das segundas-feiras aos sábados às 17h45m e inserido no
meio da transmissão de “Música pela orquestra da Sorveteria Alvear, regida pelo Maestro
Pickman”, sendo que este programa ia das 17h às 18h45m, com duas partes de 45 minutos.
Antes, porém, de comentar o “Quarto de Hora Infantil”, cabe registrar a existência de
outro programa de concepção similar na emissora, com formato de 15 minutos: o “Quarto de
Hora Literário da revista Phoenix”, que aparece na programação quinzenal da revista Electron
(Os novos estatutos…, 1926, p. 7). Deve-se notar, também, que a PRA-2 não era total e
exclusivamente

educativo-cultural,

ao

contrário

do

que

Roquette-Pinto

alegava

reiteradamente: havia publicidade na Rádio Sociedade, embora o patrocínio fosse bastante
“artesanal”. A Sorveteria Alvear aparecia no programa “Música pela orquestra da Sorveteria
Alvear, regida pelo Maestro Pickman” e também o “Quarto de Hora Literário da revista
Phoenix” levava o anúncio no próprio título (mesmo que com diferenças para aquela época,
ainda hoje discute-se, na comunicação, se os desvirtuariam ou não a cultura “séria”?).
Outro exemplo relevante disso era a presença das marcas de discos na programação
musical da emissora: é o caso do “Programa especial de discos Polidor” (das 19h30 às 20h) e
do programa “Discos das Casas Edison, Mestre & Blatgé, Carlos Wehrs, Paulo Christoph,
Óptica Inglesa”, das 20h às 21h (O rádio…, 1928, p. 3), sendo que também aparecem o
programa de “Discos das Casas Edison, Polidor e Brunswick” (Programação…, 1929) e de
“Discos de Diversas Marcas” em O Jornal (Irradiações…, 1928, p. 7). Tal fenômeno refletiu
o mencionado papel decisivo que as gravadoras de discos tiveram no surgimento e
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manutenção de diversas emissoras de rádio, decorrência da cultura de escuta de discos
eruditos já ser tradição consolidada:
É difícil calcular a quantidade de discos estrangeiros de música erudita que chegava ao
Brasil nas primeiras décadas do século XX (…). Mas havia também [além da escuta privada]
pontos de aglomeração forçada, como bares, cafés, confeitarias, salas de espera de cinemas ou
mesmo calçadas diante das lojas de discos, em que as vitrolas eram expostas e ouvidas pelos
transeuntes, ora com curiosidade, ora com admiração. O repertório era dos mais variados,
incluindo as “gravações nacionais” de “música popular”. (…) não eram somente os “maiores
pianistas”, os “maiores cantores” e as “maiores orquestras” de “música erudita” que eram
reproduzidos pelas vitrolas.
Assim (…), existiram pontos de escuta coletiva da “boa música” entre os ouvintes de
“noção musical mais rudimentar” (…)
(…) a escuta da “boa música artística” vinha sempre acompanhada por um comentário de
satisfação e contentamento: o abismo de Wagner levava o ouvinte ao “sonho” e ao devaneio;
as orquestras gravadas pelo novo processo elétrico tornavam “maravilhosas” as obras de
Beethoven. (…) É somente nas resenhas dos discos que se manifesta certo entusiasmo
renitente, tímido ainda, dos analistas da revista Phono-Arte diante das “gravações nacionais”
de “musica popular”. Estes comentários, aliás, passam a ocupar cada vez mais espaço nos
números de fins de 1929 e durante todo o ano de 1930 (Gonçalves, 2006, p. 59-60).

Desse modo, a escuta da música erudita em discos não deixava de ocupar uma fatia de
mercado consumidor urbano mais amplo, ainda que fosse predominantemente cultivada por
um público socioeconômico privilegiado, que podia comprar aparelhos e discos, caros à época
(ibidem, p. 61). Portanto, o disco erudito era marcado sobretudo pela distinção social e
simbólica. A radiodifusão trazia a perspectiva de que mais pessoas tivessem acesso a esse
mercado restrito. Roquette defendia que as transmissões deveriam ser instrumento de
“elevação” educativa e cultural, ou seja, deveriam representar uma arte “desinteressada”, o
conhecimento “puro” etc. e levá-los às “massas”. Sobre essas noções, Bourdieu adverte:
No momento em que se constitui um mercado da obra de arte, os escritores e artistas têm a
possibilidade de afirmar – por via de um paradoxo aparente – ao mesmo tempo, em suas
práticas e nas representações que possuem de sua prática, a irredutibilidade da obra de arte ao
estatuto de simples mercadoria e, também, a singularidade da condição artística. (…) a
constituição da obra de arte como mercadoria e a aparição, devido aos progressos da divisão
do trabalho, de uma categoria particular de produtores de bens simbólicos especificamente
destinados ao mercado, propiciaram condições favoráveis a uma teoria pura da arte – da arte
enquanto tal –, instaurando uma dissociação entre a arte como simples mercadoria e a arte
como pura significação, cisão produzida por uma intenção meramente simbólica e destinada à
apropriação simbólica, isto é, a fruição desinteressada e irredutível à mera posse material
(Bourdieu, 2001b, p. 103).

Roquette realizou essa operação simbólica: fez da programação radiofônica um
produto estético e de distinção social, mas não negligenciou o estatuto de mercadoria do
veículo. Esse dado é sumamente relevante porque desmente o discurso oficial do antropólogo
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(e de sua filha Beatriz) sobre a doação da Rádio Sociedade para o governo federal em
setembro de 1936, medida que teria sido tomada porque, embora a emissora tivesse recursos
em caixa, não queria “desvirtuar” o caráter educativo-cultural da programação com a inserção
de publicidade.
Ora, sempre houve patrocínios declarados, uns discretos e de baixo capital e outros
menos, pois vinculados às gravadoras de discos. Aliás, o Artigo 11 dos Estatutos de 1926 da
PRA-2 mencionava inclusive que o diretor-secretário seria responsável, dentre outras
incumbências, por gerenciar o “serviço de publicidade”, enquanto o Artigo 3º não proibia
exatamente anúncios, mas envolvimento em assuntos “de natureza profissional, industrial ou
política”, algo que reporta mais à situação que explicou o surgimento da ABE e seu discurso
“apolítico”. Isso não quer dizer, entretanto, que a entrega ao governo federal não tenha sido
motivada pelo perigo de descaracterização da programação, mas não se tratava de nenhuma
“imposição” dos Estatutos, conforme alegado por Roquette e sua filha Beatriz.
Na verdade, a questão era que o campo em que Roquette se inseria – o da radiodifusão
educativo-cultural – era hegemônico, mas não exclusivamente comercial, concorrendo com
outro campo no qual esta última perspectiva predominava amplamente. O problema que a
PRA-2 parece ter vivido, e qua provocou sua doação, não era dinheiro em caixa, uma vez que
não era deficitária. A questão era que não havia capital suficiente para a adaptação à exigência
da legislação de 1932 de que as emissoras dispusessem de um mínimo de 5 kws de potência
na antena, que precisaria ser trocada por uma nova (Barbosa, 1996, p. 499).
Uma vez feitas essas observações, temos que o “Quarto de Hora Infantil” (inserido no
meio do programa musical patrocinado pela Sorveteria Alvear) era um dos programas que
mais sensibilizavam os ouvintes. Ele ficava a cargo de um locutor diferente a cada dia da
semana. Em 1926, eram os seguintes nomes: Tia Joana, Srta. Sarah de Almeida Magalhães,
Srta. Maria Luiza Alves, Vovô (prof. João Köpke29), Srta. Maria Elisa dos Santos Reis, Srta.
Stella Vilmar (Alto-falante, 1926, p. 4). Em 1929, as edições d’O Jornal de 7 de julho de
1929 (um domingo) e d’O Globo de 18 de maio de 1929 registram a narração do programa
pela “srta. Stella Velloso”. Além disso, havia também, às quintas-feiras, a “Página infantil”,
programa do qual o encarregado era Dodô. A seriedade da programação educativa de
Roquette-Pinto foi salientada pelo articulista Alberto Moreira, do Jornal do Brasil, pois
remetia aos programas infantis da BBC, que seriam semelhantes aos da Rádio Sociedade em
sua busca por abordar temas de ciências e letras “sem infantilismos” (Moreira, 1928, p. 9).
29

Professor de língua portuguesa, foi autor de livros didáticos da disciplina e teve estreita relação com os
mentores do movimento orfeônico paulista das décadas de 1910 e 20 (Gilioli, 2003).
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Posteriormente, a filha de Roquette-Pinto, Beatriz, tornou-se uma das responsáveis
pelo “Quarto de Hora Infantil”, continuando nele mesmo após a doação da Rádio Sociedade
para o governo federal (1936). Começou em 1928, quando tinha 17 anos, e era conhecida
como “Tia Beatriz”. Muitos ouvintes imaginavam uma senhora atrás do microfone. Há alguns
roteiros manuscritos por seu pai nos arquivos da ABL, infelizmente todos sem data.
Antes de passar à análise de um desses roteiros, cabe registrar ainda que o “Jornal do
Meio-Dia” (12h), era seguido, dependendo do dia, da “Página Infantil” ou suas congêneres
“Página Agronômica”, “Doméstica”, “Esportiva”, “Feminina” e “Literária”. Em certas
ocasiões, o “Suplemento Musical” (até as 13h) vinha depois do “Jornal do Meio-Dia”.
Igualmente, o “Jornal da Tarde” (17h), quando ia ao ar, também antecipava o “Suplemento
Musical”, que se tornou um dos programas da Rádio Escola Municipal desde seu início
(1934). Na década de 1940, a PRD-5 ampliou ainda mais a sua programação musical.
Portanto, esses programas ofereceram moldes prévios para a primeira radioescola brasileira.
A coluna “Radiojornal” de 21 de fevereiro de 1928 registra o “Jornal da Manhã” (às
8h30) substituindo o “Jornal da Tarde”, já que não haveria transmissões na PRA-2 após o
“Suplemento Musical”, que se seguia ao “Jornal do Meio-Dia” (Irradiações…, 1928, p. 7). Na
Gazeta de Notícias de 26 de fevereiro do mesmo ano, há o “Jornal da Noite” após o “Jornal da
Tarde” (p. 2). Os jornais (“Manhã”, “Meio-Dia”, “Tarde” e “Noite”) iam ao ar desde 1925:
Só em 1925 e 26 é que a programação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro se firmou,
começando pela manhã com o “Jornal da Manhã”, a cargo do Presidente da entidade, Dr.
Roquette-Pinto. Seguiam-se mais três noticiosos: o do meio-dia, o da tarde e o da noite. Os
demais horários eram tomados com números musicais e matéria instrutiva, graças
principalmente aos esforços de colaboradores (Sampaio, 1984, p. 114).

Nos jornais radiofônicos, Roquette lia e comentava as notícias do dia, inaugurando
formato de jornalismo ainda existente na TV atual. O “Jornal da Manhã” era assim descrito
por Saint-Clair Lopes, que ressalta o quanto o prestígio do cientista sustentou a PRA-2:
O “Jornal da Manhã” não era um simples noticioso nem um modesto relato dos
acontecimentos. Era o fato comentado, esmiuçado e interpretado com a autoridade do sábio.
“Jornal da Manhã”, da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, foi iniciativa jamais igualada;
através dele, o comentarista apreciava os acontecimentos aparecidos nos noticiários dos
jornais, lendo-lhe as manchetes e oferecendo um panorama inigualável de concisão, de
realidade e de objetividade como somente ele poderia fazê-lo (Lopes, 1970, p. 41).

Os radiojornais eram concebidos como uma iniciativa capaz de não apenas informar
os ouvintes, mas de lhes dar cultura. Por isso os comentários das notícias: mais uma vez a
atitude paternalista do antropólogo se manifestava, uma vez que era preciso ensinar ao povo o
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quê e como ele deveria saber, sendo os intelectuais os agentes responsáveis por dirigir esse
processo. No entanto, seja nesses jornais como nos programas musicais, a Rádio Sociedade
caracterizava-se plenamente como emissora de radiocultura. O embrião para a noção de
radioescola constituiu-se no “Quarto de Hora Infantil”, ainda que sua tônica não fosse
plenamente pedagógica, mas de vulgarização de noções de ciência.
Uma das edições do “Quarto de Hora Infantil” narrado pela “Tia Betriz” intitulou-se
“Por que são verdes as folhas?” (Roquette-Pinto, s. d.-a). O roteiro escrito por Roquette
caracteriza-se como um texto de divulgação científica, mesclando uma aula de biologia com
elementos literários, destinados a suavizar a explanação aos radiouvintes30. Assim, seguia a
mesma linha de mesclar estilos narrativos distintos, como já havia feito em sua grande obra,
Rondônia, mistura de relato de viagem em estilo literário e informações científicas. De forma
concisa, apresenta a resposta à questão logo no começo, saciando a curiosidade do público;
segue a narrativa com uma forma mais literária e, progressivamente, vai adotando linguagem
de cunho mais científico. O manuscrito inicia-se da seguinte forma:
Ivone quer saber porque são verdes as folhas.
A resposta seria muito curta se a Tia Beatriz quisesse encurtar a conversa:
— As folhas são verdes porque nelas existe uma substância verde chamada clorofila.
Isso, porém, é muito pouco. A pergunta de Ivone merece resposta mais minuciosa
(Roquette-Pinto, s. d.-a, grifo do original).

Em nenhum momento utiliza-se, por exemplo, de rimas e bordões de características
“popularescas” (baseados no humor ou no que os intelectuais entendiam por “mau gosto”). A
única adaptação à linguagem radiofônica residiu na repetição sistemática de frases de efeito
de teor cultural e educativo, como “pela cultura dos que vivem em nossa terra, pelo progresso
do Brasil”. Rechaçava, portanto, a utilização de rimas e bordões tais como os consagrados
pela publicidade, que eram uma apropriação dos cantos de vendedores ambulantes das
cidades, costumeiramente descendentes de africanos.
Ao não adotar tais padrões de linguagem, Roquette enviava um “sinal” claro: seu
objetivo era difundir uma cultura supostamente mais “sofisticada” a seus ouvintes. Era
também a negação do humor como possibilidade discursiva, afinal isso significaria uma
desvalorização simbólica e uma postura antiprogramática em relação à intervenção dos
eruditos na realidade brasileira. O humor era um dos elementos que ocupava espaço
importante na radiodifusão comercial: “Parecia fácil, pelo menos aparentemente, a passagem
30

A Rádio Nacional adotou técnicas parecidas ao abordar temas mais culturais para não cansar os ouvintes: “os
produtores dos programas dos mais diversos gêneros, como (…) os de informação ou os de caráter científico,
optavam pela encenação de parte do seu texto, ao invés de realizarem uma palestra linear” (Calabre, 2004, p. 34).
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daquele verbal fragmentado [das diversas manifestações humorísticas da Belle Époque] para a
fala radiofônica” (Saliba, 2002, p. 224). Segue o autor:
Enfim, quando o rádio procura uma linguagem própria, rápida, concisa e colada no dia-adia, suscetível de registrar o efêmero do cotidiano, ele vai encontrar aquilo que as criações
humorísticas já haviam de certa forma elaborado em estreita ligação com o teatro musicado, o
teatro de revista, as primeiras gravações fonográficas e até mesmo as primeiras produções
cinematográficas: a mistura lingüística, a incorporação anárquica de ditos e refrões conhecidos
por ampla maioria da população, a concisão, a rapidez, a habilidade dos trocadilhos e jogos de
palavras, a facilidade na criação de versos prontamente adaptáveis à música, aos ritmos
rápidos da dança e aos anúncios publicitários (ibidem, p. 228).

Algo diametralmente diverso, portanto, da lógica da Rádio Sociedade. Nas palestras,
conferências, aulas etc. da programação da PRA-2, os intelectuais e professores adotavam o
mesmo tom formal e culto de Roquette. Mas, com isso, afastavam parte do público, que
sintonizava conferências e aulas das personalidades que duravam três, quatro horas
ininterruptas. Além disso, “há ainda que considerar a falta de cuidado com os níveis sóciolingüísticos, repertório da provável audiência, limiar de saturação e cansaço, metas da
programação educativa, não prevista pelos pioneiros” (Federico, 1982, p. 48).
A idéia era “civilizar” o “povo”, ou seja, tirar os radiouvintes da oralidade e de uma
cultura mais “selvagem” para formas mais “elevadas” de expressão e saberes, que exigiam
maior capital cultural. Mas enquanto os saberes populares eram rechaçados em favor do
cultivo do eruditismo, Roquette também criticava os métodos escolares tradicionais nos quais
as crianças aprendiam as ciências naturais através das “lições de coisas”: “há um mal para a
educação das crianças em mostrar-lhes, sem nexo, os encantos da natureza, realizando o que
devia ser quase proibido fazer – lições de coisas” (Roquette-Pìnto, 1927, p. 37). As “lições de
coisas”, bem como o método intuitivo, haviam sido incorporados ao debate educacional no
Brasil no início dos anos 1880, quando ganharam destaque no Parecer e Projeto de Rui
Barbosa sobre a Reforma do Ensino Primário (1882) e na Primeira Exposição Pedagógica do
Rio de Janeiro (1883). Defendia-se, à época, uma instrução baseada em disciplinas científicas,
ao invés da ênfase no ensino das línguas clássicas, nos currículos, sendo que a pedagogia
deveria se basear na “observação, experimentação e ilustração” (Schelbauer, 1998, p. 92).
Embora as “lições de coisas” privilegiassem o ensino de ciências, posição com a qual
se alinhava, Roquette criticava decididamente o modelo recitativo e tradicional vigente na
prática das “lições de coisas”. Aproximava-se, assim, dos princípios do movimento
escolanovista. Para Anísio Teixeira, a mudança dos métodos de ensino era uma forma de “dar
chance” ao ajustamento à “nova ordem social” (Teixeira, 1930), discurso cuja lógica converge
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com o projeto de Roquette de adaptar o brasiliano ao mundo moderno através da educação
(com o auxílio da radiodifusão). Do mesmo modo, Roquette pretendia que as crianças não
apenas decorassem os conteúdos, mas que os compreendessem.
Em outros termos, para o antropólogo o ensino não deveria se restringir ao
adestramento cultural segundo os parâmetros rígidos dos currículos (o que qualificava como
mera instrução). O conhecimento deveria ser destinado à compreensão das “leis naturais”
para que pudesse ser utilizado em benefício do progresso do indivíduo, da sociedade e da
nação (o que conceituava como educação):
Lições de coisas não servem. A noção elementar da lei natural deve e pode ser logo
apresentada. Nada custa mostrar que, na natureza, encontramos seres e assistimos a fenômenos
ou acontecimentos.
A semente é um ser; a germinação um acontecimento. As relações da semente com o ar, a
água, o calor no processo germinativo podem facilmente ser mostradas encerrando em algodão
úmido alguns grãos de milho ou de feijão (Roquette-Pinto, 1927, p. 37, grifos do original).

No programa em que a “Tia Beatriz” falava sobre o porquê da cor verde das folhas, a
comunicação com o ouvinte iniciava-se com a resposta a uma questão supostamente enviada
por carta por “Ivone”, pouco importando se isso tenha ocorrido realmente ou não. Mesmo
adotando um tom formal e erudito, o roteiro buscava, com isso, se aproximar de seus
destinatários de alguma forma. A remissão a “Ivone” aparecia em diversos momentos, sendo
que um excerto no fim confirma que os radiouvintes não eram apenas os proprietários dos
aparelhos, mas que também pessoas próximas eram reunidas para se escutar a programação
das diversas rádios: “convém dizer a Ivone e a todas as minhas amiguinhas (…)” (RoquettePinto, s. d.-a). Com efeito, o público total das emissoras não podia ser contado apenas pela
quantidade de radiorreceptores que sintonizavam as estações. Talvez a estimativa de 5 ou 6
por aparelho correspondesse ao número médio de integrantes por família da época.
“Ivone” é uma menina que se pergunta o porquê do que vê ao redor, atitude que
corresponderia ao embrião do desenvolvimento do espírito científico que há em todo ser
humano, segundo a concepção de Roquette. É a criança como agente ativa do processo
educativo. Aqui aparece, igualmente, a noção de um núcleo “instintivo” a ser despertado
pelos “sábios” para elevar o Homem à “civilização”, o que valeria em especial para uma
criança, caso de “Ivone”, ainda muito próxima do “estado natural” (cabe lembrar que
Roquette comparava os indígenas da Serra do Norte com o fetichismo infantil, o que mostra
como seus conhecimentos antropológicos foram elementos decisivos para formar sua
concepção pedagógica).
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A resposta elaborada por Roquette no roteiro parte de referência literária presente no
conto “Demônios” (Aluísio Azevedo), que apresenta as “begônias e tinhorões” como suas
únicas companheiras: “da varanda, em que eu tinha as minhas queridas violetas, as minhas
begônias e os meus tinhorões, únicos companheiros animados daquele meu isolamento e
daquela minha triste vida de escritor” (Azevedo, 1961). É o que vemos a seguir:
Em primeiro lugar, nem todas as folhas são verdes. A Ivone conhece as begônias, os
tinhorões? Já reparou que as folhas das begônias têm cor duvidosa? Em geral são róseas ou
mesmo vermelhas. Há muitos tinhorões de flores salpicadas de rubro. Mas, em todo caso,
regra geral, as folhas são verdes (Roquette-Pinto, s. d.-a, grifos do original).

O recurso à literatura foi o meio de se mostrar que a ciência deve relativizar assertivas
absolutas, mas que nela podem ser feitas generalizações. A questão das generalizações é
retomada à frente, acrescida das classificações elaboradas pelo conhecimento científico:
A clorofila, porém, não existe em todas as plantas. As que não têm clorofila precisam
encontrar carbono no solo em que vivem, visto que não o podem tirar do ar. É o que se vê nos
bolores, nos chapéus-de-cabra, que são cogumelos.
Todas as plantas que têm folhas têm clorofila. Algumas que não têm folhas, são vizinhas
dos cogumelos e têm clorofila, vivem no mar ou nos rios – são as algas (ibidem, grifos do
original).

Aqui a linguagem já se apresenta mais complexa e algumas frases podem ter soado um
pouco confusas para o público, que não tinha a oportunidade de acompanhar o texto através
da leitura no papel, diferente da PRD-5, que já contava com apostilas para acompanhamento
das irradiações, um recurso explicitamente pedagógico que diferencia claramente a
radiocultura da PRA-2 da radioeducação da Rádio Escola Municipal. Um momento de
desatenção poderia fazer o ouvinte perder o encadeamento da argumentação. De algum modo,
Roquette ainda não tinha se desvencilhado de seu registro culto. Afinal, embora desejasse
popularizá-lo, tinha receio de adotar o tom fugaz do “popularesco” e do humor.
Chama a atenção o esclarecimento de que as folhas são mais verdes na “página
superior”: “os botânicos designam as duas faces das folhas tal qual nós fazemos com uma
folha de papel, que também tem duas páginas” (Roquette-Pinto, s. d.-a, grifos do original).
Com este recurso, aproxima os conhecimentos mais populares e o jargão científico, o que na
prática consistia no ideal de “elevação” progressiva da cultura, uma tentativa de incrementar o
capital cultural dos ouvintes. No entanto, tal procedimento seria efetivamente capaz de
promover uma inserção em linguagens e mecanismos simbólicos mais sofisticados ou se
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restringiria a dar uma capa de conhecimentos apenas “digestivos”? É um problema que a
divulgação científica e a extensão universitária ainda hoje têm dificuldade de lidar.
Sabemos que o programa não era direcionado apenas ao público infantil porque, logo
após explicar que se pode usar álcool para extrair a clorofila do espinafre (temos aqui o
estímulo à experimentação científica), a “Tia Beatriz” advertia: “Ivone não deve fazer essa
experiência porque as crianças não devem lidar com álcool. Pode cair nos olhos, pode pegar
fogo, pode estragar o assoalho… Mas a mamãe da Ivone pode fazer a extração da clorofila tal
qual eu ensinei” (ibidem, grifo do original). Nota-se, no entanto, que a “mamãe da Ivone”
acaba sendo, em certa medida, infantilizada, além de ser representada como mulher restrita ao
espaço, ao trabalho doméstico e ao cuidado das crianças. Nada estranho para um Roquette
cujo avô (que lhe criou) era senhor de escravos e chamado de “paizinho” (como também ele
próprio era tratado no âmbito familiar). O registro converge com o relato de Ana Maria
Barbosa de que Roquette e Noemia teriam rompido o relacionamento amoroso em função da
postura muito “avançada” da ex-aluna para os valores de Roquette.
Quanto à clorofila, observemos novamente o fenômeno da didatização dos saberes
cultos, aproximando os conceitos científicos de elementos do cotidiano através de metáforas:
Onde se encontra, dentro da folha, a clorofila? Dentro das células que formam a folha.
Examinando uma folha bem tenra [diante] de nossa lente, Ivone verá que a folha é formada
por pequeninos ladrilhos unidos uns aos outros. São as células. Todos os seres vivos são
formados assim, pela junção de uma massa enorme de pequenas partes, que são como os
tijolos de uma parede. Gente também não vê os tijolos, mas eles existem (Roquette-Pinto, s.
d.-a, grifos do original).

Outro elemento de didatização do conhecimento é a retomada de um conceito
fundamental ao fim do programa, adquirindo efeito de síntese pedagógica para os
radiouvintes: “pois eu já não disse que sem carbono não há vida?” (Roquette-Pinto, s. d.-a).
O conceito de generalização científica é reforçado: “são as células. Todos os seres
vivos são formados assim”. A idéia de partir do conhecido para o desconhecido se coaduna
com os princípios da Escola Nova (ou dos “métodos ativos”, termo que Roquette preferia). A
progressividade no processo educativo era a tônica do “Quarto de Hora Infantil” da PRA-2.
Não é difícil compreender, portanto, a aproximação de Roquette com Anísio Teixeira nos
anos 1930 e a “Hora Infantil” ter sido o principal programa da Rádio Escola Municipal.
Uma vez estabelecido o conceito de célula, visível a olho nu apenas com uma lente, a
“Tia Beatriz” falava aos ouvintes do microscópio, necessário para se enxergar a clorofila. Se
alguns conceitos científicos mais gerais já haviam sido apresentados antes no roteiro, agora se
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abordava o tema do próprio método de observação científica e suas ferramentas. Mantinha-se
sempre um grau de aproximação com elementos conhecidos do cotidiano (no caso, as lentes)
para se falar do conhecimento culto: “O microscópio nada mais é que um conjunto de lentes
de vidro de aumento, como diz o povo” (Roquette-Pinto, s. d.-a, grifos do original). O “como
diz o povo” foi o tom mais coloquial que Roquette utilizou nessa peça radiofônica, mostrando
o limite do que considerava aceitável para resgatar os “ignorantes” da “escuridão mental”.
Até esse ponto, o texto é leve. A partir daí, passa a explicar porque a clorofila é
necessária para as plantas: “é graças à clorofila que as plantas conseguem um certo alimento
de que todos os seres vivos precisam. Esse alimento é o carbono. Sem carbono não há ser
vivo” (ibidem, grifo do original). Observa-se, aqui, a repetição da palavra, necessária à
dinâmica da linguagem radiofônica. Roquette percebeu, na prática, que era preciso escrever
roteiros que trouxessem minimamente elementos da oralidade, embora não fosse muito afeito
a adotá-la, por se aproximar do “popularesco” e do humor. No entanto, apenas aspectos
inevitáveis da lógica da oralidade, como esse, foram incorporados à linguagem que aquela
radiodifusão estava constituindo.
Segue-se a explicação sobre a clorofila e a alimentação das plantas, aparecendo uma
característica decididamente pedagógica no texto: a correção do senso comum. A “Tia
Beatriz” assume o tom professoral diante dos ouvintes, estabelece o sentido autorizado da
ciência e a passa a sensação do conhecimento de cátedra:
(…) durante o dia, em plena luz, as plantas – porque têm clorofila – fazem o contrário da
respiração, isto é, em vez de lançar carbono no ar, tiram dele o carbono de que precisam.
É por isso que algumas pessoas pensam que a respiração das plantas é oposta à dos animais.
Vocês estão vendo que isso está errado. A respiração das plantas é sempre a mesma. As
plantas, porém, possuem clorofila e, em presença de luz, realizam uma função oposta à
respiração (Roquette-Pinto, s.d.-a, grifo do original).

Um aspecto relevante é o fato de que o enfoque da questão abordada centra-se na
relação Homem-Natureza, tema tão caro ao pensamento roquetteano. A Natureza aparece
como força a serviço do Homem, que é, por sua vez, centro do Universo:
(…) sem a clorofila, as plantas e a luz do sol nenhum animal poderia viver. Primeiro
porque as plantas retiram o carbono do ar e assim o purificam para a nossa respiração.
Segundo porque elas incorporam esse carbono do seu próprio ser e assim preparam alimento
para nós. Pois eu já não disse que sem carbono não há vida? E nós não temos clorofila… Só
mesmo comendo o carbono existente em outro animal ou em uma planta (ibidem, grifos do
original).

194

Ora, quando não existiam seres humanos, as plantas não preparavam alimentos “para
nós”. Sua fotossíntese também não foi criada para purificar o ar para o Homem. Em uma
análise apressada, essa narrativa poderia ser considerada mero recurso didático utilizado por
Roquette. Mas talvez não, pois o antropólogo mostrou intensa preocupação, em diversos
momentos de sua vida, em defender a legitimidade do saber científico preciso, mais “elevado”
que o senso comum. Assim, provavelmente não cometeria um “deslize” técnico apenas para
servir a um pedagogismo (aliás, a preocupação com a precisão aparece quando o processo dos
vegetais é apresentado como função oposta à respiração animal e não como “respiração ao
contrário”). Desse modo, a compreensão de que a Natureza serve ao propósito da existência e
do desenvolvimento humano inscrevia-se na noção roquetteana de progresso. Tais idéias
organicistas já circulavam desde o século XVIII, conforme Judith Schlanger identifica ao
mencionar Sade:
A alma do homem é uma porção do fluído sutil cuja fonte está no sol; sua consciência é
“um dos efeitos da eletricidade” e não é absolutamente mais nada. “Com a morte do homem,
tal como a dos animais, este fogo é exalado e se reúne à massa universal da mesma matéria,
sempre existente e sempre em ação. O resto do corpo se putrefaz e se reorganiza sob diferentes
formas que vêm a animar outras porções deste fogo celeste” [Sade, História de Juliette…]. O
antropocentrismo toma, então, a natureza ao contrário, projetando seu desencanto sobre uma
natureza “unicamente ocupada de alimentar os homens”, “voraz, destrutiva e malvada, não
mais que inconseqüente, contrariadora e devastadora” (Schlanger, 1995, p. 41)31.

A natureza é, portanto, um elemento a ser simultaneamente combatido e a servir o ser
humano. Roquette deseja exatamente que a modernidade “dome” a natureza e, ao mesmo
tempo, acredita que a própria existência do natural foi feita para os homens.
Por fim, deve-se destacar os freqüentes grifos no roteiro, sugerindo novamente o
rápido processo de autonomização da linguagem radiofônica e, especificamente, do campo da
radiodifusão educativa. Os grifos eram, fundamentalmente, as palavras a serem faladas mais
pausada e claramente na narrativa, cuja motivação era a presença de conceitos-chave, sentidos
menos usuais de palavras conhecidas ou mesmo traços de graciosidade na voz que
conferissem um tom mais literário e suave ao conteúdo. Embora não houvesse outras
marcações de roteiro, a criação de códigos próprios nos programas da Rádio Sociedade
31

No original: “L’âme de l’homme est une portion du fluide subtil dont la source est dans le soleil, sa conscience
est « un des effets de l’électricité », et absolument pas autre chose. « A la mort de l’homme, comme à celle des
animaux, ce feu s’exhale et se réunit à la masse universelle de la même matière, toujours existante et toujours en
action. Le reste du corps se putréfie et se réorganise sous différentes formes que viennent animer d’autres
portions de ce feu céleste » [Sade, Histoire de Juliette…]. L’antrhopocentrisme alors prend la nature à rebours, il
projette son dépit sur une nature « uniquement occupée de nuir aux hommes », « vorace, destructrice et
méchante, jamais qu’inconséquente, contrariante et dévastatrice » ”.
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apontava para o processo de autonomização do rádio em relação a meios tradicionais como a
literatura, o jornalismo, a ciência e a crítica.

3.7.1. Radiotécnica para escoteiros: ensino profissionalizante e radiodifusão
Roquette-Pinto não se restringiu somente à perspectiva de uma radiodifusão
educativo-cultural com a Rádio Sociedade. Também estruturou os princípios do ensino
radiotécnico, que viriam a ser inseridos em projetos posteriores de radiodifusão educativa,
dentre os quais a PRD-5, a tentativa frustrada de Mário de Andrade em montar uma RádioEscola na capital de São Paulo e a PST-2 (Estação Central do Serviço de Rádio da
Superintendência do Ensino do Estado de São Paulo). Esta última era voltada principalmente
ao ensino técnico da radiofonia na década de 1930.
Roquette oferecia aos alunos de radiotécnica a oportunidade de trabalhar
posteriormente como operadores da própria emissora ou de outras. A condição para isso era
ser escoteiro. Deve-se notar que a ABE, surgida em 1924, já destacava como parte de sua
plataforma o incentivo do escotismo, juntamente com outras medidas, como medida de
promoção da formação cívica da juventude (Carvalho, 2003, p. 38). Vejamos o que diz a
notícia da revista Electron:
O Departamento Escoteiro da Rádio Sociedade foi criado para instruir em radioeletricidade,
especialmente em radiotelegrafia e radiotelefonia, os rapazes pertencentes a qualquer grupo
escoteiro ou mesmo escoteiros isolados.
É uma iniciativa que desperta grandes esperanças e merece o maior carinho dos
responsáveis pela grande instituição. No Departamento Escoteiro, os moços começam
recebendo instrução teórica e prática, aprendem os fundamentos do TSF e praticam a recepção
auditiva dos sinais Morse.
Uma vez habilitados a receber pelo menos 10 palavras por minuto, passam a trabalhar na
estação SQ1X [mini-transmissor experimental da Rádio Sociedade] sob as vistas de Alberto
Conteville (1 AM), com o operador-chefe Renato Leão de Aquino. Os moços que atingem
suficiente preparo são encaminhados pela Rádio Sociedade. Dois dos primeiros escoteiros do
Departamento foram lá colocados como operadores. Mas ao lado da radiotelegrafia, há todo o
grande campo radiofônico, com possibilidades talvez maiores. Por isso, o Professor RoquettePinto construiu no Laboratório da Rádio Sociedade um pequeno transmissor que está em
funcionamento e serve para demonstrações técnicas (A estação…, 1926, p. 13-14).

O programa, de aprendizado teórico e prático, previa o domínio do código Morse e
contava com um transmissor experimental de uso didático. Portanto, a orientação do curso é
similar àquelas de ensino radiotécnico posteriores, cuja diferença em relação à PRA-2 reside
no fato de que apenas detalharam mais o conteúdo a ser ensinado.
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3.8. Venancio Filho e Paschoal Lemme: trajetórias de dois colaboradores de Roquette
Em sua atuação no campo da radiodifusão, Roquette contou com dedicados
colaboradores, aos quais é relevante se referir na medida em que contribuíram para o
antropólogo efetuar a passagem de uma concepção de rádio mais genericamente educativocultural para outra especificamente escolar, o que se efetivou em definitivo com a Reforma
Fernando Azevedo no sistema de ensino do Distrito Federal (1928). Além da ligação direta de
Roquette com Azevedo, vários de seus colaboradores também foram muito próximos ao
reformador, como Venancio Filho e Paschoal Lemme. Paulo Carneiro destaca que
“(…) a reforma escolar do Distrito Federal empreendida por Fernando de Azevedo (…)
baseou-se, em grande parte, no inquérito por ele levado a efeito pelas colunas d’O Estado de
S. Paulo sobre a situação do ensino em nosso país. Essa sondagem de opinião despertou a
atenção geral para o problema da educação popular e assegurou a Fernando de Azevedo o
decidido apoio da ABE. Desde o início da sua administração, contou ele com a entusiástica
cooperação de Francisco Venâncio” (Paulo Carneiro apud Venancio Filho, 1995, p. 102).

Mesmo não tendo assumido cargos no período 1927-30, Venancio contribuiu com
propostas e apreciações a partir da ABE. Foi quem propôs ao Conselho Diretor da Rádio
Sociedade a aprovação, em 14 de dezembro de 1927, de um “voto de congratulações” pelo
projeto da Reforma Fernando de Azevedo incluir a “criação de uma escola de radiocultura”
no Distrito Federal (Salgado, 1946, p. 35). O fato ocorreu poucos dias antes da I Conferência
Nacional de Educação, promovida pela ABE em Curitiba, de 19 a 23 de dezembro de 1927.
No evento, “as teses mais enfocadas e acolhidas foram as da unidade nacional pela cultura
moral, cívica e literária e da Escola Nova, compreendida como escola científica e prática das
necessidades atuais” (Araújo, 2004, p. 132). Eram, portanto, os temas que unificavam aquela
geração de intelectuais. Como Roquette, Venancio sabia da importância de congregar
diferentes personalidades em torno de plataformas consensuais, de tal modo que Paulo
Carneiro detalha que o professor
(…) foi sempre um elemento moderador nos conflitos que surgiam em torno das reformas
em via de realização. (…) A sua fraternal amizade por Jonathas Serrano, Heitor Lyra e
Fernando Raja Gabaglia, católicos fervorosos e militantes, naturalmente opostos a muitas das
suas idéias, é a melhor prova da sua perfeita isenção de ânimo. Foram essas qualidades e o seu
profundo conhecimento da filosofia e das técnicas da Escola Nova que fizeram dele o
confidente e o conselheiro de Fernando de Azevedo e, depois, de Anísio Teixeira.
Estava em processo de implantação a reforma do ensino no Distrito Federal quando
irrompeu a Revolução de 30. Voltou Fernando de Azevedo imediatamente para São Paulo. Ali
exercia, naquele momento, o cargo de Diretor da Instrução Pública o seu amigo Lourenço
Filho, autor da Introdução ao estudo da Escola Nova, livro de cabeceira dos educadores,
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considerado por Venancio Filho o melhor ensaio em língua portuguesa sobre as bases
científicas das novas teorias da educação (Venancio Filho, 1995, p. 103).

Francisco Venancio Filho (1894-1946), era filho de um “comerciante de ascendência
portuguesa, que morreu logo em seguida, deixando-o órfão ainda menino” e de Dona Antonia
Gomes Venancio, que “pertencia a tradicional família de fazendeiros” (ibidem, p. 13).
Formou-se em Engenharia (1916) e, no ano seguinte, ingressou mediante concurso como
professor nas cadeiras de Ciências Físicas e Naturais e de Física da Escola Normal do Rio de
Janeiro, onde lecionou por quase 30 anos e se dedicou a estudar e divulgar “Ferrière,
Durkheim, Piéron, Binet, Montessori, Bovet, Decroly, Dewey, Kilpatrick, Morrison… que
iam revolucionar o nosso arcaico sistema educativo” (ibidem, p. 100). Portanto, RoquettePinto tinha, desde cedo, amigos vinculados ao escolanovismo. Em 1921, Venancio fundou a
Livraria Científica Brasileira, com Carlos Süssekind de Mendonça, Fernando Raja Gabaglia e
Soter Caio de Araújo:
(…) o negócio fracassou, muitos o sabem.
O que existiu, porém, de idealismo, de desinteresse, de beleza por trás desse fracasso, que
se arrastou por quase três anos, quase todos ignoram. (…)
No sobrado, onde o guarda-livros cansava de esperar por dados que à escrituração da firma,
nasceu a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro e vicejou por muito tempo a revista Rádio,
dirigida por Roquette-Pinto e onde trabalhávamos eu e D. Heloisa Alberto Torres.
Da livraria saíram, ainda assim, com o belo emblema do pensador de Rodin que nos servia
de marca, diversas edições: O conceito atual da vida [transcrição da conferência homônima
ministrada no Paraguai], de Roquette Pinto (…).
E já se achavam programados, entre outros, uma História do Brasil de Capistrano de
Abreu, o Rio antigo de Escragnolle Doria, A psicanálise, psicologia de Afrânio Peixoto, os
Fragmentos e relíquias de Euclides…” (Venancio Filho, 1995, p. 91-92).

Venancio foi um dos fundadores da ABE, tendo sido um de seus protagonistas. Celso
Kelly lembrava que “havia até quem dissesse, com justiça, que a ABE era Venancio Filho”
(ibidem, p. 37). Em 1926, ingressou na cadeira de Física do Colégio Pedro II por indicação de
um professor seu da época do Externato Aquino, já sendo um participante ativo do grupo de
“renovadores da educação” da ABE. Fez cursos na Sorbonne e em 1927 efetivou-se, por
concurso, no Pedro II (ibidem, p. 18). Após o movimento militar de 1935 sofreu perseguições
no IERJ por ser alinhado a Anísio Teixeira. Passou por anos difíceis até ser aprovado em
concurso para professor de História da Educação na mesma instituição (1942), onde chegou a
ser temporariamente diretor (novembro de 1945). Paschoal Lemme recorda que Francisco
Venancio Filho “não só escreveu: falou em conferências e congressos e participou vezes
incontáveis da elaboração de programas destinados à PRA-2 e da redação de scripts com fins
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escolares, fornecendo materiais e coadjuvando o cineasta Humberto Mauro a passá-los para o
celulóide” (ibidem, p. 203).
Outro colaborador bastante ativo na gestão Fernando de Azevedo (1927-30), também
muito próximo de Roquette-Pinto, foi Paschoal Lemme (1904-97). Filho de dentista formado
pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, não seguiu a profissão. Ingressou na Escola
Normal em 1918, onde teve como professores Roquette-Pinto, Afrânio Peixoto e outros.
Tinha lembranças de ter visitado, exultante, o Museu Nacional em 1912, quando este foi
reformado. Sua família, de imigrantes europeus, veio para o Brasil em certa decadência de
posição social. O avô materno estudou medicina em Paris, não concluiu o curso, mas era um
“prático” muito consultado por médicos ilustres no Brasil. A família possuía fonógrafo,
mostrando a condição de classe média urbana na qual se inseria. O irmão seguiu a carreira do
pai, mas Paschoal Lemme resistiu, não sem custos e estigmas: “a profissão do professor
primário, já naquela época, vinha sendo considerada entre nós como uma atividade de caráter
essencialmente feminino e isso, naturalmente, produzia nos elementos do sexo masculino um
certo sentimento de inferioridade” (Lemme, 2004, v. 1, p. 147).
Começou o curso superior de engenharia, mas esta não seria uma “vocação muito
nítida” (Lemme, 2004, v. 1, 148). Como havia sido nomeado professor na rede municipal do
Rio de Janeiro em 1924, teve dificuldades em acompanhar o primeiro ano de engenharia em
1925. Acabou abandonando o curso quando integrou, a convite de Jonathas Serrano − um dos
responsáveis por elaborar o anteprojeto da reforma Fernando de Azevedo (Paulilo, 2001, p.
113) −, a equipe de auxiliares próximos de Fernando de Azevedo em sua gestão do ensino da
capital federal. Esse passo fundamental significou sua reconversão profissional: “até então
sempre exercera o magistério como ‘soldado raso’, propenso a menosprezar as atividades de
administração, talvez pelos vícios em que a burocracia do ensino mergulhara” (Lemme, 2004,
v. 2, p. 31). Com isso, aproximou-se de nomes como “Dulcidio Pereira, Azevedo Amaral,
Mário de Brito, Everardo Backheuser, Barbosa de Oliveira, que passaram a me considerar
como um colega (Lemme, 2004, v. 1, p. 150). Mário de Brito foi um dos fundadores da Rádio
Sociedade e era integrante da ABE. Backheuser, por sua vez, era um escolanovista que
inicialmente colaborou com Fernando de Azevedo na reforma de 1928, mas que depois se
tornou importante representante católico e integralista nos anos 1930.
A Revolução de 1930 representou corte na carreira de Lemme, tendo inclusive perdido
o posto no magistério, pois o novo Diretor da Instrução Pública no Distrito Federal era
opositor ferrenho de Fernando de Azevedo (Lemme, 2004, v. 2, p. 68). Em situação difícil, foi
estimulado pelo amigo Francisco Venancio Filho a prestar concurso para o cargo de inspetor
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de ensino do Estado do Rio de Janeiro: “a aprovação que logrei obter veio contribuir
decisivamente para que eu retornasse à carreira quase interrompida em 1930 e se resolvesse a
aflitiva situação econômica em que me encontrava” (Lemme, 2004, v. 2, p. 50).
Participou da administração Anísio Teixeira no Distrito Federal de 1933 a 35, como
“assistente da Superintendência de Educação Secundária Geral e Técnica e do Ensino de
Extensão, a cuja frente estava (…) Joaquim Faria Góes” (Lemme, 2004, v. 2, p. 133). Cuidava
do ensino de adultos em cursos gratuitos de extensão, aperfeiçoamento e, como eram
chamados na época, de “oportunidade” (abertos ao público para incrementar seus
conhecimentos e assim promover melhores oportunidades de vida). Em 1936, Roquette-Pinto
designou-o para coordenar o ensino de adultos do Distrito Federal. Ficou preso em 1936-37
por ter assinado, a pedido do irmão, adesão formal ao programa da Aliança Nacional
Libertadora (ANL) e por organizar cursos para a União Trabalhista (fundada por Pedro
Ernesto), considerada subversiva. Foi libertado em 16 de junho de 1937, quando as
perseguições políticas diminuíram em decorrência da pressão da oposição chefiada por
Armando Salles de Oliveira. Em 1938, passou em concurso para técnico do Ministério da
Educação, contando novamente com apoio de Venancio, que lhe dispôs “todo o material que
possuía para o estudo do extenso programa que tinha que preparar” (Lemme, 2004, v. 2, p.
50). Venancio também lhe conseguiu uma bolsa de estudos para completar o curso superior de
pedagogia na Universidade de Michigan (EUA), onde se especializou em política e
administração da educação pública e de escolas (loc. cit.).

3.9. A Associação Brasileira de Educação (ABE)
Roquette, Venancio e Lemme eram alguns dos nomes que se congregaram em torno
da causa educacional e nela atuaram ativamente. O centro de debates para a questão tinha se
constituído na Associação Brasileira de Educação. A ABE havia sido fundada em 1924, na
Escola Politécnica do Rio de Janeiro, sob a liderança de Heitor Lyra da Silva, sendo composta
não apenas por professores, mas também por engenheiros, médicos, advogados e políticos.
Dentre treze nomes que fundaram a entidade, cabe destacar alguns para a presente discussão:
Mário Paulo de Brito, Ferdinando Labouriau, Branca Fialho, Francisco Venancio Filho e
Edgard Süssekind de Mendonça. Seu intuito era fazer da educação o principal problema
nacional, ponto a partir do qual se resolveriam os demais problemas do país. Esse
entendimento teria surgido em 1921, partindo do Ministro da Justiça Joaquim Ferreira Chaves
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(gestão Epitácio Pessoa) por ocasião da abertura da Conferência Interestadual de Ensino
Primário, na capital da República (Araújo, 2004, p. 133).
Com a I Guerra (que diminuiu o fluxo imigratório europeu) e as desestabilizações
sociais resultantes dos protestos operários nos centros urbanos brasileiros, o imigrante havia
perdido força como solução para os “problemas” do país para os intelectuais da época. Em
decorrência disso, o mestiço começou a ser reabilitado e a educação foi considerada a
ferramenta mais propícia para instrumentalizar essa transformação. Se Roquette-Pinto seguiu
caminho prévio nesse sentido desde antes da I Guerra, calcado sobretudo na antropologia e
nas leituras de Manoel Bomfim, a ABE constituiu-se em um espaço para agregar intelectuais
que se aproximaram dessas posições em fins dos anos 1910 e início da década seguinte.
O programa educacional desta revalorização [do mestiço] concentrou-se inicialmente na
alfabetização. A partir de meados da década de 20, esse programa é redefinido ao calor da
campanha de regeneração nacional promovida pela Associação Brasileira de Educação (ABE),
fundada no Rio de Janeiro em 1924. Para os entusiastas da educação que nela se aglutinaram,
era preciso combater o “fetichismo da alfabetização intensiva”, valorizando-se o que se
entendia por “educação integral”. Em ambas as formulações, entretanto, o mesmo
deslocamento discursivo. A figura do Cidadão abstrato, dominante na retórica dos
republicanos históricos, é substituída pela imagem de um brasileiro improdutivo, doente e
ignorante, que urge regenerar com o recurso da escola (Carvalho, 2003, p. 36. grifos do
original).

A ABE surgiu como entidade nacional, organizada inicialmente no Rio de Janeiro, que
era a sede. A intenção de criar núcleos estaduais da ABE, embora proclamada, era vista com
reservas pela maior parte dos integrantes do Departamento do DF, que temia perder poder
com a expansão da entidade (Carvalho, 1998, p. 66). Mesmo assim, alguns Departamentos
estaduais foram criados. No entanto, somente em 1932 a ABE conseguiu se constituir
efetivamente como entidade nacional.
Desde o princípio, previu-se que as ações da ABE nos Estados deveriam ser integradas
por “Conferências Nacionais realizadas anualmente, de forma que o debate e a troca de
informações pudessem constituir a Associação como ‘órgão legítimo de opinião das classes
cultas’ em matéria educacional” (Carvalho, 2003, p. 39). Além das conferências, a ABE
promoveria Semanas de Educação, inquéritos, cursos de férias e eventos nas capitais dos
Estados. As Conferências Nacionais foram colocadas em prática a partir de 1927. O objetivo
das diversas atividades era configurar uma política nacional de educação que respondesse ao
diagnóstico que os intelectuais faziam acerca dos problemas do país à época. “A ampliação do
número de eleitores, a erradicação da ignorância como instrumento de qualificação do voto
consciente, a formação e a organização de uma opinião pública são objetivos que (…)
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aglutinam na ABE os intelectuais dedicados ao estudo e a propaganda da causa educacional”
(Carvalho, 2003, p. 45, grifo do original).
A ABE do Distrito Federal era organizada em diversas Seções, que
(…) tinham como denominador comum o empenho na moralização dos costumes, proposta
como obra de civismo: pregações, festas pedagógicas; controle do lazer por procedimentos
vários, que abrangiam a seleção e a censura de filmes, a elaboração de listas de livros
recomendáveis e a organização de divertimentos infantis; constituição de Círculos de Pais
destinados a alargar o raio de ação formativa da escola etc. Montadas na intersecção de uma
leitura católica da urbanização e de um projeto de matriz positivista de reforma moral da
sociedade, tais práticas predominavam nas iniciativas tomadas pela maioria das Seções que
funcionavam no Departamento [a ABE-DF]. Somente a Seção de Ensino Técnico e Superior,
em que estava sediado o grupo Labouriau, é que se diferenciava nitidamente desse tipo de
intervenção cultural, promovendo cursos e conferências de “alta cultura” para realizar uma
“demonstração prática” da viabilidade do ensino universitário no país (Carvalho, 1998, p. 60).

Se as distintas alas da ABE queriam elites nacionalistas em comum, variavam na
forma em que acreditavam que isso deveria se concretizar. A Seção de Ensino Secundário
desejava uma Escola Normal Superior para uniformizar a formação docente para o secundário
e para o normal, sendo baluarte dos católicos. Já a Seção de Ensino Técnico e Superior,
constituída por professores egressos da Escola Politécnica, pensava a universidade como lugar
dos “altos estudos desinteressados”, autônoma, voltada para a pesquisa científica e para a
formação de intelectuais destinados a resolver os problemas nacionais. Nessa medida, a
universidade colocava-se como instituição tão livre e autônoma quanto o Estado e a Igreja.
“Dessa perspectiva, esse grupo defendia a criação de Faculdades de Ciências voltadas para a
pesquisa científica pura ou desinteressada” (Mendonça, 2000, p. 137). A expectativa do grupo
de Labouriau era influir na política educacional do governo Vargas que tentou contemplar
ambas as perspectivas com as Faculdades de Educação, Ciências e Letras previstas no
Estatuto das Universidades Brasileiras (1931). O projeto não foi posto em prática pelo
governo federal, mas subsistiu localmente, com a USP e com a UDF (ibidem, p. 139).
Roquette-Pinto influenciou e foi influenciado intensamente pelos princípios
defendidos na ABE. Seu projeto educacional representou uma espécie de síntese dos diversos
setores e doutrinas presentes na ABE. Por um lado, adotava perspectiva moralizante e
desejava uniformizar o corpo docente (algo que a PRD-5 tentou fazer). Por outro, salientava a
relevância da cultura erudita, “desinteressada” e da pesquisa científica, função que as
universidades deveriam preencher, além de difundir o conhecimento científico para a
população. Seus posicionamentos, portanto, cortejavam tanto os católicos quanto os liberais.
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Equilibrando-se entre duas fortes tendências concorrentes, Roquette também soube
caminhar no trilho de legitimidade construído pela ABE para a intervenção nos debates
nacionais. A entidade foi fundamental no processo de configuração do campo educacional
intelectual no Brasil, contribuindo para estabelecer regras de funcionamento, instâncias e
rituais de legitimação simbólica e espaços de ação na política de Estado e na sociedade. Ao
congregar os reformadores sociais da época, produziu “um espaço de ação política − o do
técnico − que seria gradativamente alargado no interior da burocracia estatal, principalmente a
partir de 1930. Mas funcionou também como instância de disseminação de um saber sobre o
social” (Carvalho, 2003, p. 49). Conforme a autora, “tratava-se, por um lado, de ‘abrasileirar
os brasileiros’ mediante a alfabetização e a educação moral e cívica e, por outro, de integrar o
imigrante estrangeiro” (ibidem, p. 38).
A disputa verificada na ABE entre leigos e católicos, que se manifestava apenas sob a
forma da diversidade de tendências, radicalizou-se em função dos acontecimentos da IV
Conferência Nacional (1932). O grupo de Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e Nóbrega
da Cunha, dentre outros, assumiu a hegemonia da entidade, culminando na elaboração do
Manifesto dos pioneiros da educação nova. A divergência entre leigos e católicos residia,
sobretudo, em uma disputa por ocupar os postos do Estado. Do ponto de vista da doutrina
educacional, discordavam sobretudo no que se refere à questão do ensino religioso, combatido
pelos primeiros e defendido pelos segundos.
No entanto, ambos os segmentos adotavam metodologias similares e grande parte de
seus objetivos era comum, focando-se na expectativa de disciplinamento social dentro e fora
da escola, de modo que a instrução fosse o primeiro espaço social destinado a educar as
crianças para a estruturação de uma nação capitalista moderna, industrial, ordeira, “saudável”,
pacífica e patriótica. O civismo, por sua vez, era incentivado através de comemorações
coletivas:
A situação de confronto ideológico que se instalou no movimento educacional com o
processo de reordenação política aberto pela Revolução de 1930 não incidiu sobre as
concepções básicas que nortearam a campanha pela educação desencadeada na década de 20.
Tais concepções articulavam-se como programa de “constituição de nacionalidade”, o que
funcionava como elemento aglutinador dos intelectuais engajados na campanha educacional,
relativizando-lhes as divergências e unificando-os em torno da “causa educacional” (Carvalho,
2003, p. 78).

As postulações de Roquette-Pinto não estavam descoladas das aspirações dos
intelectuais dos anos 1920. Ao contrário, o antropólogo contribuiu de modo acentuado para a
configuração ideológica do think tank que era a ABE, ambiente de convivência que contribuiu
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sobremaneira para direcionar seus projetos e ação para o campo educacional. Nesse contexto,
percebeu que sua maior contribuição para a causa, como homem do rádio que era, residiria na
proposta radioescolar. Se tinha ingressado na radiodifusão com o intuito primordial de fazer
“radiocultura”, a Revolução de 24, a ABE e a intelectualidade carioca o levaram para a pensar
explicitamente o veículo de comunicação como ferramenta pedagógica.
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CAPÍTULO 4 – DA RADIOCULTURA À RADIOEDUCAÇÃO
A radiodifusão definiu pela primeira vez seu vínculo institucional com o sistema
escolar no Brasil com a Reforma Fernando de Azevedo (1928), que “configurou um processo
educacional em que a instrução pública era representada como entreposto social da cultura. A
educação popular não só deveria entrecruzar os métodos de ensino ao quadro de metas
políticas da modernização cultural como também ultrapassar as distâncias entre as classes
sociais” (Paulilo, 2001, p. 76). Havia uma convergência de ideais entre intelectuais e
educadores profissionais que permitiu a aproximação de projetos e realizações diversos de
remodelação do país através da grande causa que era a educação.
No entanto, a iniciativa da legislação do Distrito Federal inseria-se em panorama mais
amplo das propostas de uso do rádio como tecnologia educacional, motivo pelo qual ressalto
casos de legislações de outros Estados e experiências pontuais que se referem à aplicação do
veículo como ferramenta pedagógica. Em um plano ainda mais geral, destaco os debates de
intelectuais e da imprensa em torno da radioeducação no início dos anos 30. A breve
experiência da Confederação Brasileira de Radiodifusão (CBR), organizada por RoquettePinto no início dos anos 1930, foi o último passo intermediário posterior à legislação de 1928
no DF e anterior à constituição da Rádio Escola Municipal, motivo pelo qual merecerá
destaque.
As disputas político-institucionais e pedagógicas do turbulento começo da década de
1930 foi expresso também na radioeducação, mas de uma maneira peculiar. Para compreendêlo, abordo as disputas entre católicos e escolanovistas naquele momento. Além disso, destaco
como mesmo após as disputas entre leigos e católicos desatadas com o Manifesto dos
Pioneiros da Educação Nova (1932) e apesar das conseqüências políticas e educacionais da
repressão federal à tentativa de golpe militar de orientação comunista em 1935, a emissora
escolar de Roquette-Pinto permaneceu abrigando tendências pedagógicas e ideológicas
diversas em seu interior.
Em certa medida, a PRD-5 preservou relativa eqüidistância no conflito instaurado, tal
como a ABE havia conseguido fazer na década de 1920. Nesse sentido, a PRD-5 ilustra mais
linhas de continuidade do que diferenças entre a Primeira República e o período varguista,
bem como salienta os pontos de aproximação entre escolanovistas leigos e católicos. A Rádio
Escola Municipal surgiu na gestão educacional de Anísio Teixeira no Distrito Federal (193135) e foi abrigada no Instituto de Educação (IERJ), educandário criado na mesma
administração. Por esse motivo, uma contextualização do IERJ é um dos componentes

205

fundamentais para compreender a experiência radioescolar de Roquette, que foi produto de
um cruzamento de diversos ideais, trajetórias, conflitos e projetos de educação daquela época.

4.1. Reforma Fernando de Azevedo (1928): o rádio entre a cultura e a escola
Em 1926, Roquette-Pinto apresentou seu plano de montar um sistema de radiodifusão
educativa em escala nacional, baseado na organização de radioescolas em todos os Estados e
em municipalidades. O antropólogo se espelhou na estrutura organizada nos EUA e na
programação elaborada na Inglaterra. Até mesmo o discurso de que o rádio era inovação tão
impactante como tinha sido a imprensa no fim da Idade Média foi adotado de um educador
dos EUA, como a coluna “Alto-falante” da revista Electron registra em nota:
Estas palavras são de Joy Elmer Morgan:
“Há nos Estados Unidos 25 milhões de crianças que freqüentam escolas. Dessas, cerca de
um milhão aprendem a mesma coisa na mesma hora. Se cada escola tivesse o seu receptor, a
mesma lição poderia ser ministrada a todos. Cada escola oficial deveria prestar atenção às
possibilidades deste novo instrumento, que é talvez a maior contribuição até agora feita à
instrução popular depois da imprensa descoberta no meado do século 15”.
Foi mais ou menos o que disse Einstein na Rádio Sociedade em 1925. E foi o que se disse
em 1923 por ocasião da sua fundação (Os novos estatutos…, 1926, p. 5).

Nos EUA dos anos 1920, entendia-se que as tecnologias educacionais como o rádio
poderiam baratear o custo da educação, substituindo, ainda que parcialmente, o docente.
Tratava-se, também, de incrementar a produtividade no ensino: “muitos educadores sonhavam
em tornar a instrução simultaneamente produtiva e enriquecedora, desejando que as crianças
pudessem aprender, de algum modo, mais e mais rápido, ao passo que os professores
ensinassem menos” (Cuban, 1986, p. 3)32. Roquette, no entanto, não adotava uma visão
estritamente taylorista da educação. Suas posições derivavam de toda sua trajetória como
antropólogo, nacionalista e homem da cultura erudita mergulhado ainda em valores
senhoriais. O entusiasmo com as tecnologias advinha da perspectiva que tinha de propor uma
modernização conservadora ao Brasil. Na medida em que desejava fazer o país “ingressar na
modernidade”, adotou elementos dessa linha de racionalização produtiva, tão impactante no
pensamento social estadunidense.
A radiodifusão aparecia como um meio capaz de revolucionar – embora Roquette
nunca tenha utilizado essa palavra – a educação brasileira. Bastaria instalar receptores nas
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No original: “Many educators have dreamed of making instruction both productive and enriching; wishing that
children somehow could learn more and faster while teachers taught less”.
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salas de aula e, com isso, contribuir para o combate ao analfabetismo, atingindo mais alunos a
um custo mais baixo e em menos tempo. Embora a Rádio Sociedade fosse uma emissora de
radiocultura, já se insinuava sua possível abertura para uma atuação mais incisiva no campo
pedagógico, fornecendo programação para as escolas.
Com a previsão de uma Rádio Escola Municipal na nova legislação educacional
estabelecida por Fernando de Azevedo e a simultânea expulsão da Rádio Sociedade do
Pavilhão Tchecoslovaco (que era da Prefeitura do Rio de Janeiro), forjou-se um acordo para
que a emissora de Roquette-Pinto preenchesse provisoriamente o vácuo decorrente da
inexistência da estação oficial escolar do Distrito Federal e, assim, recebesse novo local da
Prefeitura para estabelecer a nova sede. A primeira parte do acordo – a colaboração da Rádio
Sociedade com o governo da capital federal – foi anunciada no fim de fevereiro de 1928:
Serão aproveitados os serviços da Rádio Sociedade pela Prefeitura
A Prefeitura vai entrar em acordo com a Rádio Sociedade a fim de que, pela estação
irradiadora desta sociedade, estejam transmitidas lições, conferências, preleções etc. para as
escolas públicas, de acordo com o determinado na recente reforma do ensino.
Também as instalações dessa sociedade serão postas à disposição das escolas profissionais
para o ensino dos alunos.
Essa combinação vigorará até que a Prefeitura construa a sua estação (O Rádio…, 1928, p.
2).

Entretanto, o aparente acordo bem costurado noticiado pela Gazeta de Notícias era
apresentado de maneira bastante diversa pelo Jornal do Brasil, que adotava tom mais seco e
legalista, lembrando que a emissora – tão conhecida e mitificada por seu prestígio cultural –
fora instalada em um prédio da Limpeza Pública, dando mostras de que a manutenção da
Rádio Sociedade no ar não seria fácil naquela circunstância:
A Rádio Sociedade funcionava num dos pavilhões erguidos à Avenida das Nações, cedido
gentilmente para esse fim, e como a Prefeitura precisava do terreno desocupado, intimou-a a
despejá-lo em um prazo estritamente curto.
Não encontrando com facilidade para onde se transferir, a Rádio Sociedade fez um feliz
acordo com a Prefeitura e, mediante condições acertadas entre os seus diretores com a
Diretoria Geral da Instrução, passou (…) a encarregar-se das transmissões organizadas pela
Rádio Escola.
Segundo me informaram, a Rádio Escola passará a funcionar no edifício hoje ocupado pela
administração da Limpeza Pública, à Rua do Passeio (Moreira, 1928, p. 9).

Roquette conseguiu, ainda, permissão do Ministro da Agricultura para que a PRA-2
fosse para o Museu Nacional, mas a mudança não ocorreu devido aos altos custos que
implicaria. Desse modo, em 1928 a emissora se fixou definitivamente no segundo andar da
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Rua da Carioca, 45, 2º andar, cedido mediante aluguel pela firma Amarais Pimentel (Salgado,
1946, p. 36-37).
Do ponto de vista pedagógico, a reportagem da Gazeta de Notícias já expressava a
perspectiva de que o curso de radiotécnica voltado aos escoteiros fosse transformado em
ensino profissionalizante, vinculando-se a estabelecimentos escolares da Prefeitura. Mas, ao
mesmo tempo em que foi mais realista em relação às tensões do processo de despejo da
emissora do Pavilhão Tchecoslovaco, o Jornal do Brasil apoiou Roquette-Pinto de modo mais
consistente, salientando as virtudes da programação existente e anunciando as grandes
possibilidades da radiodifusão contribuir para a educação pública:
Basta pôr de acordo os horários das escolas e munir-se de alto-falantes para que os cânticos
infantis de abertura e fechamento dos trabalhos possam ser feitos por intermédio do rádio.
Nos recreios, podem organizar programas de música adaptados e, em determinados dias da
semana, programas curtos de interesse educativo.
A grande dificuldade consiste apenas na organização de programas e em obter indivíduos
com magnífica dicção para emiti-los.
A Rádio Sociedade em tempo organizou programas dedicados às crianças e as lições do
vovô eram ansiosamente esperadas em todos os lares onde existia um aparelho de
radiotelefonia (Moreira, 1928, p. 9).

Alberto Moreira afirmava também que a “radiotelefonia (…) pode ser de grande
auxílio para a uniformização dos métodos educativos”, sendo melhor que o cinema por ser
barata. Não eram tempos de varguismo, mas o ímpeto uniformizador na educação e o uso dos
meios de comunicação para tal finalidade estavam bem delineados. Tal como a censura, não
eram vistos negativamente, mas como ferramentas destinadas a redimir o país.
Padronizar, “civilizar”, pensar a contenção social das classes desfavorecidas através
do higienismo, controlar e treinar a mão-de-obra, difundir dos valores da cultura erudita para
a população eram diretrizes educacionais de consenso entre os intelectuais, mesmo entre os
mais “progressistas”. Os “progressistas” assim o eram porque os “conservadores” da época
eram radicais, alinhando-se freqüentemente com os setores católicos que desejavam recuperar
a influência no Estado (perdida desde o fim do Império) ou em teorias abertamente eugênicas,
isso quando não demonstravam simpatia explícita por regimes e medidas de força. No campo
pedagógico, ser “progressista” tinha um significado peculiar, no entanto: tratava-se não
apenas de impor valores culturais, mas de criar métodos e dinâmicas educativas que fossem
capazes de tornar o processo de ensino-aprendizagem mais suave e atrativo aos alunos. Era,
em outras palavras, uma perspectiva técnico-profissional que se afirmava, somando-se ao
conjunto de valores hegemônicos na época.
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De qualquer forma, noções dirigistas, centralizadoras e definidoras de políticas de
gestão da população permeavam tanto os discursos mais liberais quanto os católicos. A idéia
de censurar os meios de comunicação por razões morais e educativas era defendida pelas
diversas tendências da ABE, conforme José Inacio de Melo Souza salienta:
A ABE parece ter sido o grupo civil que mais se interessou pelo cinema e pelo rádio,
misturando doses de espírito repressivo sobre o que era considerado por essa elite como
nocivo ao público, com esforços dirigidos para a educação da massa (…). Além dos nomes de
integrantes conhecidos da ABE, campanhas dirigidas por Roquette-Pinto, Lourenço Filho,
Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Mario Behring e Canuto Mendes de Almeida,
procuravam chamar a atenção do Estado “para a absoluta anarquia em que se encontrava o
cinema público no país”, clamando ainda por uma censura cultural, uniforme e federalizada.
Em conseqüência do apelo da ABE e da Associação Cinematográfica dos Produtores
Brasileiros, Vargas pediu que se organizasse uma comissão, presidida pelo ministro do recémcriado Ministério da Educação, Francisco Campos, para a análise do problema. Um grupo de
estudos formado por M. A. Teixeira de Freitas, Lourenço Filho, Jonathas Serrano, Francisco
Venancio Filho, Mario Behring, Adhemar Gonzaga, Ademar Leite Ribeiro e outros formulou
um anteprojeto que veio a se converter em lei [o Decreto 21.240 de 4 de abril de 1932] (Melo
Souza, 2003, p. 69-70).

Cabe lembrar que a educação não era entendida como apenas um meio de formação de
mão-de-obra para os intelectuais dos anos 1920 e 30, dentre os quais os escolanovistas. Não
se tratava de um problema meramente econômico, mas sim da escola como arma para a
construção da nação: “o gasto de muito poucos milhares de contos de réis poderá aí ser
traduzido em armas poderosíssimas para a emancipação intelectual da nossa gente” (Monteiro
Filho, 1929, p. 8). Os intelectuais eram entendidos como vanguarda capaz de redimir os
“atrasados” para o caminho da “iluminação” e do “progresso”: “não retardar mais a utilização
dos grandes recursos do século. Eis a missão redentora das gerações informadas da marcha do
mundo” (Monteiro Filho, 1929, p. 8).
A escola também deveria servir como meio para difundir entre as famílias das crianças
novos costumes, progresso e modernidade: “por meio da criança a escola pública visou os
próprios hábitos familiares. A década de 1920 conheceria infindáveis maneiras da escola
penetrar a esfera doméstica, de forma a corrigir-lhe as representações morais ou habituais de
conduta social segundo um padrão de sociabilidade elidido a partir da vida civil” (Paulilo,
2001, p. 43). As emissoras de rádio ampliariam, no futuro, o potencial de se atingir os lares
das famílias brasileiras para levar esses ideais. Foi o espaço no qual Roquette apostou para
tentar se alçar à condição de possível ícone da educação nacional. Além de contribuir para a
“iluminação” e para o “progresso” das crianças e de suas famílias, a Rádio Sociedade poderia
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auxiliar o ensino musical nas escolas, anos antes de Villa-Lobos estruturar o canto orfeônico
através da Superintendência de Educação Musical e Artística (SEMA).
Apesar das negociações para a Rádio Sociedade assumir a função da Rádio Escola
prevista na Reforma Fernando de Azevedo terem ocorrido, não se concretizaram, pois a
Prefeitura não cumpriu a sua parte no acordo e o surgimento da primeira emissora oficial
escolar do país foi adiado por alguns anos. Mesmo assim, o modelo da PRA-2 e o suporte de
seus técnicos foi essencial para a concretizar a PRD-5 em 1934.
Em correspondência com Fernando Azevedo em 11 de janeiro de 1934, poucos dias
após a inauguração da Rádio Escola (PRD-5), Anísio Teixeira comunicava com alegria o
sucesso da iniciativa radioescolar, deixando claro que a intenção de que Roquette-Pinto
levasse à frente a iniciativa datava da reforma de 1928:
Perdido em trabalho e por ele apaixonado, falta-me tempo para corresponder-me com V.,
como seria meu desejo, mas nem por isso, repito, estou menos com V. e com as suas idéias. A
inauguração da PRD-5, a nossa estação transmissora radiofônica, foi motivo para sua
lembrança concreta. Mais um ponto do progr. de 1928, vencido, graças ao Roquette-Pinto, que
já era, naquele tempo, quem V. pensara para dirigir a Escola-Rádio [sic] (Vidal, 2000, p. 24).

Quanto à Rádio Sociedade (PRA-2), ela foi finalmente doada ao Ministério da
Educação em 1936, tornando-se emissora oficial da União em 7 de setembro e passou a ser
gerida pelo Serviço de Radiodifusão Educativa (SRE) no início do ano seguinte, por ocasião
da constituição dessa repartição pelo governo.

4.2. Rádio-Escola do Departamento de Cultura paulistano: um contraponto
Vale destacar que o processo vivido pela radiodifusão educativa no Rio de Janeiro em
1928 teve similaridades significativas com a tentativa frustrada de constituição da RádioEscola de Mário de Andrade em sua gestão como diretor do Departamento de Cultura e de
Recreação da Prefeitura de São Paulo. Em ambos os casos, a iniciativa foi estabelecida
inicialmente apenas na legislação, fazendo o conceito de radioescola nascer sem resultar de
uma demanda anterior significativa dos educadores para que o meio fosse utilizado como
ferramenta pedagógica, problema similar àquele ocorrido com as iniciativas de radiodifusão
escolas nos EUA. Mesmo no caso de Roquette-Pinto, o foco principal da PRA-2 era a
“radiocultura” e apenas secundariamente a “radioeducação”, ao menos até 1926, quando
propôs o plano de montagem de uma rede de radioescolas municipais e estaduais pelo país.
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Portanto, a falta de apoio social, de demanda entre os docentes e de articulação institucional
parecem ter sido decisivos para os fracassos do Rio de Janeiro (1928) e de São Paulo (1935).
O outro ponto em comum é que a Rádio Sociedade, no contexto da reforma
educacional de 1928, funcionaria como solução precária e temporária, sustentando a imagem
de emissora oficial até que se constituísse adequadamente a Rádio Escola Municipal. No
Departamento de Cultura da capital paulista, a Rádio-Escola não foi implantada e, enquanto
se esperava organizar a estação e o studio, fizeram-se locações ou cessões de transmissões em
rádios comerciais (várias emissoras colaboraram com o Departamento de Cultura). Ou seja,
era um arranjo provisório até que as condições permitissem a organização de uma rádio
oficial paulistana voltada à educação, similar à idéia de utilizar a PRA-2 (uma emissora nãogovernamental) na gestão educacional Fernando de Azevedo no Rio de Janeiro (1927-30).
Mas, diferentemente de Roquette-Pinto, Mário de Andrade afastou-se da política, desiludido,
e a iniciativa não teve continuidade. Ademais, o musicólogo não era cercado de colaboradores
próximos e técnicos ligados a radiodifusão a ponto de garantir a montar e manutenção de uma
emissora em São Paulo com baixo investimento, como foi a situação com a qual Roquette
contou para concretizar a Rádio Escola Municipal (PRD-5).
Oneyda Alvarenga também pouco pôde fazer nesse sentido à frente da Discoteca
Pública Municipal. Desde o início de seu trabalho no órgão, em julho de 1935, Mário
registrava em carta a Oneyda: “Talvez deixemos a rádio-escola pra iniciar o ano que vem (…)
Mesmo da rádio-escola, ontem pedindo verba pra este ano ao Prefeito, pedi verba para iniciar
a Discoteca Pública” (Alvarenga, 1983, p. 118). Em fins de 1937, Oneyda chegou a elaborar
programas musicais para a Rádio-Escola, ao que Mário lhe respondeu em 29 de novembro:
Acho bom o programa e as sugestões estão certas. O difícil no seu estilo é tornar os
comentários agradáveis ao público.
Procure não só torná-los muito claros e salientar de antemão esta ou aquela propriedade da
peça, mas fazê-los agradáveis. Quero dizer: rechear os comentários com o anedotário do
artista, do gênero, da forma. E a anedótica do tempo dele que auxilie a compreensão da obra.
É difícil e carece bibliografia… Tenho em casa coisa muita mas…sou diretor! (Alvarenga,
1983, p. 132, grifo do original).

Oneyda continuou elaborando “concertos de discos comentados e conferências
ilustradas com discos”, realizados por ela para a Discoteca desde 1938 (Alvarenga, 1983, p.
136). Em 5 de outubro daquele ano, a discotecária escrevia a Mário: “os concertos e palestras
vão indo igualmente bem, sempre com sala cheia” (ibidem, p. 141). Com a saída de Mário do
Departamento, Oneyda estava de mãos atadas, sobrevivendo em meio a um ambiente
institucional hostil e contribuindo nos limites do possível, conforme descreve Paulo Duarte:
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A Discoteca entrou num marasmo absoluto [com a saída de Mário]. Graças, entretanto, ao
heroísmo de sua diretora, Oneyda Alvarenga, resistiu, ficando apenas paralisada, mumificada.
Muito tempo depois, foi melhor instalada na rua Florêncio de Abreu, com duas cabinas
somente para consulta pública, apesar dos esforços quase desesperados no sentido de aumentar
o número delas. Nenhuma esperança mais de uma sala para audições coletivas com preleções,
como outrora! Era perene a sua luta para a obtenção de funcionários técnicos, que deviam ser
diplomados pelo Conservatório da Música e de Estética Musical. Mas, para a mentalidade
administrativa atual, essa gente deve ser equiparada a meros escriturários burocráticos!
Nomeações novas houve, e quantas, na Prefeitura, de gente absolutamente incapaz, lugares
feitos para protegidos e não gente competente escolhida para os lugares (Duarte, P. 1977, p.
69).

Já prevendo dificuldades desde o início no estabelecimento da emissora, o decreto de
estabelecimento do Departamento de Cultura paulistano estabelecia: “Art. 32 – Enquanto não
se instalar a Rádio-Escola, o Prefeito poderá entrar em entendimento com associações de
rádio para obter irradiações diárias ou trisemanais de caráter informativo, musical, literários
ou científico, organizadas com fins recreativos ou culturais” (São Paulo, Prefeitura, 1935, p.
233). Esse modelo advinha do Código de Educação do Estado de São Paulo, publicado em
1933 e regulamentado, nessa área, no ano seguinte: “Art. 92 – Enquanto não se instalar a
Rádio-Escola, poderá a Diretoria Geral do Ensino entrar em entendimento com estações
radiodifusoras para obter, mediante subvenção, irradiações diárias dos seus programas
informativos e educativos” (São Paulo, Estado, 1934, p. 21).
Paulo Duarte, autor do projeto do Departamento de Cultura paulistano, explicava:
Não havia ainda sido efetivada a Rádio-Escola nem se cogitava das instalações necessárias,
devido ao alto custo, esperando-se também a consolidação dos serviços já instalados em pleno
desenvolvimento. Pensava-se, porém, entrar em entendimento com uma estação existente para
as irradiações do Departamento, e aí a Discoteca iria contribuir de modo decisivo. Isso, aliás,
estava previsto na lei (Duarte, P. 1977, p. 66).

Tenho realizado, paralelamente a essa pesquisa, um levantamento de convênios
realizados, à época, da Prefeitura de São Paulo com emissoras privadas. Era uma perspectiva
que se abria para uma negociação de espaços com as emissoras comerciais, tentando dar
fôlego à programação educativa. Um exemplo disso aparece nas despesas previstas do
Departamento de Cultura para o ano de 1936, que indicavam, ao lado da “instalações de altofalantes”, uma orquestra e atividades ministradas por intelectuais e artistas:
Contratos extraordinários de conferencistas e grandes virtuoses nacionais e estrangeiros,
bem como formação de orquestra especial radiofônica para Rádio Escola 100:000$000 (…)
Transportes de instrumentos e discos, colocação de alto-falantes em locais diversos, cópias
emergentes de músicas etc. 24:000$000
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Luz e força para utilização da Rádio Excelsior, que cede gratuitamente seus estúdios e
instalações 20:000$000 (São Paulo, Prefeitura, 1936, p. 308-309).

Todos os espaços que pudessem ser ocupados eram alvo da Rádio-Escola paulistana.
A Revista do Arquivo Municipal transcrevia em 1936, em uma seção intitulada “RádioEscola”, discurso de Mário de Andrade irradiado na “Hora do Brasil” em 25 de janeiro
daquele ano, este um convênio com uma estação radiofônica pública: “o Departamento
Municipal de cultura foi incumbido da ‘Hora do Brasil’, comemorativa do dia da fundação de
S. Paulo”. A irradiação teve discursos do prefeito, de Mário de Andrade e “constou de
músicas brasileiras executadas pelo pianista João de Souza Lima, pelo violinista Anselmo
Zlapolsky e pelo Trio São Paulo” (São Paulo, Prefeitura, 1936, p. 271). Na ocasião, Mário
aproveitava para afirmar que “São Paulo quer-se bonita e higiênica”, seguindo com imagens
higienistas; destacava os parques infantis, “onde as crianças proletárias se socializam
aprendendo nos brinquedos o cooperativismo e a consciência do homem social”; igualmente,
arrolando dentre outras iniciativas, dizia: “aqui uma Rádio-Escola se funda (…)” (ibidem, p.
273). Era uma perspectiva distinta daquela assumida nos artigos sobre a linguagem
radiofônica, anos depois. Conforme destaca Marcos Cezar de Freitas, “Mário entendia que a
criança, colocada ao centro no processo de metropolização pelo qual passava a cidade de São
Paulo, culminaria por disciplinar toda a metrópole e por fazê-la girar ao redor de espaços
públicos infantis garantidos pelo Estado” (Freitas, 2005a, p. 98).
Embora minoritárias, havia programas educativos nas emissoras privadas. É o caso da
inauguração do “Quarto de Hora Literário” (Rádio Cultura), da Academia Paulista de Letras
(APL), em 1941: Alcântara Machado ressaltava a relevância do programa para “elevar” o
nível cultural da população, tentando não repetir fórmulas cansativas ao público:
O objetivo imediato a que obedece esta iniciativa é aproximar das multidões espalhadas
pela vastidão do território nacional os que encarnam o melhor do pensamento e da
sensibilidade paulistas. (…)
Nada tem de inflexível e, por isso mesmo, nada terá de fastidioso o programa que nós
traçamos. Em vez de dissertações carregadas de erudição ou discursos inchados de retórica,
palestras despretensiosas e rápidas, excertos característicos e breves. Hoje falará alguém
sucintamente de um dentre os nossos poetas, romancistas, historiadores. Outro dirá amanhã a
última poesia ou a última página em prosa que compôs, ou manifestará a impressão que lhe
causou a última leitura (Alcântara Machado, 1941, p. 136).

Tais iniciativas tinham a intenção de cobrir a função que a rádio escolar de Mário de
Andrade teria, adaptando-se no que fosse possível ao público e às limitações que a lógica
hegemônica da radiodifusão comercial impunha. Mesmo com as dificuldades enfrentadas para
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colocar em prática a Rádio-Escola, Oneyda Alvarenga ainda registrava, em texto escrito em
novembro de 1941, o desejo de tentar concretizar o projeto:
(…) sempre me parecia muito cedo para se tirar conclusões dos resultados de um serviço
cultural que constituía uma novidade no Brasil e que, além do mais, sempre teve vida
acidentada e instável, sofrendo o seu funcionamento interrupções constantes causadas por
mudanças freqüentes de sede.
Contando atualmente a Discoteca Pública Municipal com seis anos de existência e cinco
anos de funcionamento público, me pareceu ter chegado o momento de executar o antigo
projeto (Alvarenga, 1942, p. 7).

No entanto, não foi possível dar seqüência à radioescola paulistana. Se Roquette-Pinto
teve as condições de instalar a PRD-5, Mário de Andrade não contou com recursos humanos e
não tinha experiência pessoal no campo. Por outro lado, a não-realização da emissora de
Mário permitiu a abertura de um espaço de negociação com as emissoras privadas
provavelmente maior, que pode ter inclusive influenciado a conversão da Rádio Gazeta de
São Paulo para uma programação de cultura e música erudita durante cerca de 20 anos, nos
anos 1940 e 50. Do ponto de vista teórico, o fracasso induziu Mário a mudar substancialmente
seu rechaço ao rádio “popular” da “indústria cultural”, ainda que uma hierarquização que
colocava

a

linguagem

erudita

como

“superior”

tenha

subsistido

residualmente.

Diferentemente, Roquette pôde manter-se no espaço institucional público que era a PRD-5
sem ser tão pressionado pelas circunstâncias para estabelecer diálogo com as estações
comerciais, o que possivelmente fez com que mantivesse um projeto de radiodifusão
educativa mais rígido e eruditizante do que o do modernista.

4.3. A proposta da “radiocultura” como instrumento educativo no Espírito Santo
Em uma experiência de renovação pedagógica na gestão de Attilio Vivacqua (192830), à frente da Instrução Pública do Estado do Espírito Santo, registrou-se o projeto de
instalar uma emissora de rádio e efetivou-se o cinema educativo. Vivacqua (1894-1964) e
Sezefredo Garcia de Rezende foram dois escolanovistas que promoveram a renovação do
ensino capixaba e que, depois, foram signatários do Manifesto da Escola Nova. Garcia de
Rezende era, também, integrante do Movimento Antropofágico. Levou tais posições para os
jornais capixabas, algo relevante localmente uma vez que a Semana de Arte Moderna (1922)
havia registrado pequeno impacto no Estado. “Porém, o mais original é que ele vislumbrou ali
[na antropofagia] pelo menos parte da sustentação teórica para dar à Escola Ativa uma face
colorida e brasileira. É possível acompanhar a gênese do seu pensamento, que tem traços de
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originalidade, antes que escrevesse o manifesto A propósito do ensino antropofágico”
(Soares, 1998, p. 85). De acordo com esse princípio, o novo brasileiro
(…) surgiria do amálgama de alemães, poloneses, italianos, enfim de brancos de todas as
procedências, conduzidos “pelas forças dominadoras da Terra”, mergulhada “no baralhamento
social”. E, se necessário, integrados mesmo “a muque, com violência”, como o foram os
negros e os índios. Os primeiros de afirmação antropológica desse novo homem contra ‘a
conquista do homem branco’ foram as mortes de D. Fernando de Sá e o Bispo Sardinha,
ambos ‘gostosamente devorados’. Ele precisou, em seguida, o sentido simbólico desse ato
como a primeira rejeição ao colonialismo (loc. cit.).

Não se tratava de recuperar a “selvageria” do indígena, mas “rejeitar o colonialismo”,
o que se faria no presente através da afirmação da brasilidade, da inevitabilidade da
mestiçagem biológica e cultural. As raças e culturas prévias das etnias deveriam ser diluídas
em uma nova entidade, construtora da originalidade da nação (ibidem, p. 85-86). “Anula-se
como expressão racial, transformando-se num mero material humano para a confecção do
novo homem” (Garcia de Rezende apud Soares, 1998, p. 107). O projeto foi abortado pelos
setores locais alinhados com o interventor nomeado pela Revolução de 1930. Eram
formulações similares às que Manoel Bomfim já havia construído há tempos e convergiam
também com os propósitos de Roquette-Pinto e Mário de Andrade.
O projeto de aproveitamento do rádio como ferramenta pedagógica (que se somou à
iniciativa de utilização do cinema e do jornal como recursos didáticos) é mencionado a seguir:
O rádio seria utilizado como “elemento didático de informação e aproximação, a serviço da
unidade nacional”. O projeto era instalar radiotelefonia para proporcionar o contato das
escolas do interior com as da capital, facilitando “a transmissão de música, cursos, lições,
conferências”, encontradas mais facilmente em um “centro grande e civilizado” (Soares, 1998,
p. 40).

Paralelamente às iniciativas do governo estadual, foi organizada uma seção local da
ABE em 1928 no Espírito Santo. No fim do ano, o departamento capixaba da ABE tinha 155
sócios mantenedores, dentre eles Attilio Vivacqua e Garcia de Rezende. “A ABE-ES formou
doze comissões para desenvolver atividades nos ensinos primário, secundário, técnico e
profissional, doméstico, normal, artístico, moral e cívico, físico e higiênico, além de
assistência à infância, cooperação com a família, lazer e radiocultura” (Soares, 1998, p. 65).
Nota-se ainda a definição de “radiocultura” presente na ocasião, em um momento no qual a
Rádio Sociedade de Roquette-Pinto começava a se aproximar da concepção de
“radioeducação”, mas ainda permanecia sendo uma
“radiocultural”.

emissora predominantemente
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Para ensinar aos professores do Espírito Santo os princípios da Escola Ativa, a
Instrução Pública estadual organizou, no primeiro semestre de 1930, o Curso Superior de
Cultura Pedagógica, dirigido pelo professor Deodato de Moraes (trazido de São Paulo para
renovar o ensino capixaba), com duração de 6 meses, composto de atividades diversas: “para
operacionalizar a demonstração prática das teorias, foram organizadas salas com
equipamentos específicos para determinados aprendizados no Grupo Escolar Gomes Cardim
[Vitória] (o que chegou a gerar certa resistência de seu diretor)” (Soares, 1998, p. 57). Dentre
as várias salas, incluíam-se as seguintes: saúde, observações (para geografia, história e
sociologia), terra e vida (material de museus e laboratórios), medida (matemática), expressão
(desenho e língua), documentação (biblioteca, filmoteca, documentos, notícias, leitura),
trabalhos (manuais) e representação. Esta última reunia “folclore, rádio, música, dança, clube
de representação, leitura, festividades e exposições permanentes” (Soares, 1998, p. 57-58).
Deve-se registrar também que a Reforma do Ensino de Pernambuco de Carneiro Leão
(1928) previu, através do Ato º 1.239, a educação pelo cinema e pelo rádio, estabelecendo a
criação de uma Rádio-Escola ou a realização de convênios destinados a transmitir “para a
Escola Normal e os Grupos Escolares irradiações educativas e recreativas, adequadas à
juventude e à infância” (Salgado, 1946, p. 103). Era o mesmo Estado onde havia surgido a
primeira emissora de rádio brasileira (1919), ainda que não reconhecida oficialmente.
Ainda na década de 1920, uma iniciativa pontual bem-sucedida foi registrada na
capital paulista. A Diretoria Geral de Instrução Pública da cidade de São Paulo, em 1929,
instalou um rádio no Grupo Escolar Prudente de Morais experimentalmente e, depois,
aparelhos em grupos escolares da Móoca, Santana, Barra Funda e Carmo. Em agosto daquele
ano, foram adquiridos mais 45 receptores para todos os grupos escolares da capital. No
entanto, os professores não sabiam lidar com os aparelhos. Os temas abordados pelas
emissões eram “assuntos de moral educativa” (Salgado, 1946, p. 46-47). Possivelmente, a
iniciativa paulistana se inspirou nas disposições da Reforma Fernando de Azevedo (1928).
Mas, além da falta de articulação entre os envolvidos e o despreparo dos professores para a
inovação tecnológica, as instabilidades políticas causadas pela Revolução de 1930 fizeram a
experiência naufragar.

4.4. O rádio no olho do furacão nos anos 30: debates, política e disputas pedagógicas
Como se pode verificar, portanto, o plano de Roquette-Pinto organizar uma rede de
radioescolas estaduais e municipais inseria-se em um contexto de múltiplos debates e
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iniciativas de uso do rádio como ferramenta educativa, mas também no contexto mais geral da
aplicação de outros meios de comunicação, notadamente o cinema, como recurso pedagógico.
Alguns anos após publicar seu plano radioescolar, Roquette dedicou-se a pesquisar sistemas
de educação radiofônica de outros países: “no começo da década de 30, viajou à Europa para
estudar os meios de comunicação de massa voltados para a educação que estavam se
desenvolvendo na Alemanha nacional-socialista e na Itália mussolinista” (Ribas, 1990, p. 4).
No entanto, somente em 1934 Roquette conseguiu iniciar as transmissões da PRD-5.
Nesses debates, o articulista Plotino Rodrigues Filho declarava em O Jornal que,
embora a utilização da “radiotelefonia” ainda fosse “exígua”, era uma das grandes promessas
para a educação nacional. A referência indireta a Roquette-Pinto é clara a seguir:
É incontestável que no Brasil o rádio não se acha em franco desenvolvimento, apesar dos
esforços inauditos empregados por uma meia dúzia de entusiastas batalhadores que, não
medindo sacrifícios, têm chegado às raias do impossível.
O brasileiro de hoje ainda não se compenetrou do papel importante, imprescindível e
inigualável que a radiotelefonia terá no futuro, instruindo e, ao mesmo tempo, deleitando.
Instruir divertindo – eis a divisa da pedagogia moderna e escoteira (Rodrigues Filho, 1930,
p. 11).

O padrão que mais se aproximava à concepção de uma rádio educativa era a PRA-2,
ainda que ela fosse predominantemente cultural. A educação pela “radiotelefonia”, nas
discussões de princípios dos anos 30, deveria ter peculiaridades, mas sem a sisudez escolar. O
autor alinhava-se mais às perspectivas liberais nesse ponto, que pensavam o uso de
tecnologias comunicacionais na educação como meio de aperfeiçoamento técnico do processo
pedagógico e não focando na moralização dos educandos. Rodrigues Filho abordou outros
dois pontos:
A transmissão de palestras educativas, conferências de professores e alunos entre os
diversos estabelecimentos de ensino facilitará, incontestavelmente, uma transfusão de
ensinamentos, idéias e pensamentos.
(…) aperfeiçoando o nosso povo e aperfeiçoando também o nosso serviço de comunicações
com o exterior, a fim de nos igualarmos tanto quanto possível às nações que se encontram na
vanguarda do progresso mundial (Rodrigues Filho, 1930, p. 11).

Inicialmente, o autor teceu considerações a respeito de qual deveria ser o teor de uma
programação educativa no rádio: palestras de intelectuais para as escolas, mas também
conferências de professores e alunos a serem irradiadas entre as escolas. O fato de as
autoridades do ensino pouco se dedicarem a oferecer tais palestras foi alvo de crítica,
enquanto a proposta de que as escolas se interligassem em rede para que professores e alunos
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de diferentes estabelecimentos pudessem intercambiar seus trabalhos era considerada inviável
por ser cara (para isso, seriam necessárias estações em cada escola, como o próprio artigo
destacava). Desse modo, a solução seria a construção de um transmissor a cargo das
Diretorias de Instrução Pública, o que já era previsto pela Reforma Fernando de Azevedo com
a Rádio Escola Municipal. A idéia assemelha-se muito ao que foi implantado, na prática, com
a PRD-5, mostrando que sua efetivação se deu como produto de um longo processo.
No entanto, considerava-se essencial montar transmissores mais potentes, para que
levassem a um maior número de lugares do país os saberes e o patriotismo supostamente
capazes de redimir a população brasileira. Tais posições eram defendidas pela ABE e
discussões do tema já apareciam com certa regularidade nos jornais, mesmo antes do
varguismo. O avanço técnico da radiofonia era visto como fundamental para que seu potencial
educativo-cultural pudesse conquistar mentes e corações:
A obra educativa do rádio está condicionada, em grande parte, ao bom funcionamento dos
seus serviços, o que coloca em destaque, ao lado da questão da organização, os vários
problemas técnicos. E, como é lógico, as soluções variam de acordo com a superfície do
território, a situação geográfica e geológica, a densidade da população e, enfim, o próprio
objetivo do broadcasting. (…) quando a radiodifusão apareceu reclamando uma grande
extensão de ondas, o éter já estava “superpovoado” pelas exigências de defesa das nações, as
obras de salvamento, as necessidades de comunicações rápidas. (…)
O aperfeiçoamento da técnica permitiu, felizmente, novas soluções. Tivemos, desse modo,
o aumento de potência das emissoras e a sincronização de vários postos sobre uma onda
comum, transmitindo o mesmo programa. A estabilidade de freqüência das estações, que em
1925 variava ainda entre mil e três mil quilociclos – segundo ao curso de algumas horas pode
ser mantida hoje com uma precisão de um quilociclo-segundo (Castelo, 1941c, p. 325).

Esse desenvolvimento técnico refletia-se no fato de que a única profissão oficialmente
reconhecida no meio era a radiotelegrafia, referente aos responsáveis pela operação e
manutenção das estações. Não existiam ainda as profissões do “locutor”, do “radialista” ou
denominações similares, que surgiram apenas no início dos anos 30, revelando a incipiente
autonomização da radiodifusão brasileira, de sua linguagem e de seus profissionais.
Quanto aos objetivos, a radiodifusão afinava-se com a principal prioridade da ABE, a
massificação da alfabetização: “o combate ao analfabetismo por intermédio do rádio seria
grandemente proveitoso para o futuro do Brasil. Melhorar e difundir o nosso broadcasting é
contribuir para a educação e, conseqüentemente, para a formação do caráter e fortaleza da
raça” (Rodrigues Filho, 1930, p. 11). Além de refletir a campanha da ABE, a posição do
articulista aproximava-se de Roquette ao entender que a educação do “povo” contribuiria para
o fortalecimento moral da nação e da raça: embora ainda profundamente organicista, a
“solução” não era biológica, mas sim ligada às políticas sociais, em especial a educação. A
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aproximação com Roquette verifica-se inclusive porque, tal como no pensamento do
antropólogo, conviviam em Rodrigues Filho as duas tendências que refletiam sobre o uso do
rádio como ferramenta educativa: uma que enxergava o seu caráter moralista, tal como os
católicos enfocavam, e outro laico que observava sua eficiência técnico-pedagógica no
sentido de prover um processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico e atrativo ao aluno.
Para além de “formar o caráter” e “fortalecer a raça”, a disseminação do rádio pelo
sertão impediria a agitação política (Roquette-Pinto expressava essa mesma posição):
Se o governo de cada Estado destinasse uma verba especial para a colocação de um grande
receptor em cada cidadezinha do interior talvez resolvesse em parte esse assunto, evitando as
explorações políticas de que são vítimas os habitantes dessas pequenas cidades. (…)
Movido pela curiosidade que lhe é peculiar, o sertanejo iria, fatalmente, postar-se diante do
alto-falante, prestando uma atenção que jamais prestaria em uma aula no colégio da localidade
(Rodrigues Filho, 1930, p. 11).

Educar significava divertir, suavizar os costumes e ensinar a obediência civil. A
proposta de Roquette-Pinto de montar radioescolas estaduais e municipais teve, por isso,
repercussão positiva e apoio na imprensa. Outra posição de Plotino Rodrigues Filho similar à
do antropólogo residia na crítica da radiodifusão comercial, que já naquele momento era
percebida como um entrave à sua utilização como ferramenta no campo educativo.
O debate prosseguia no início de outubro de 1930, já às vésperas do movimento que
derrubaria o presidente eleito Washington Luís. Benjamin Lima escreveu artigo sobre a
aplicação do rádio na educação em O País. Apresentava alguns dos resultados de um encontro
educacional realizado no Distrito Federal:
Tema infinitamente mais novo, porquanto menos debatido, é o rádio educativo. E tal
circunstância seria suficiente para garantir enorme auditório à palestra que sobre ele realizou o
eminente professor N. A. Holbertsma, caso o merecido renome do conferencista não
impusesse a atenção (…).
Outro especialista consagrado que da matéria se ocupou em páginas admiráveis foi o Sr.
Sud Menucci, parecendo-me que lhe cabe a prioridade no focalizar esse instrumento de
irradiação espiritual em face das condições especialíssimas da geografia e sociologia
brasileiras (Lima, 1930, p. 3).

Coerente com a compreensão de Roquette-Pinto sobre o tema, Sud Menucci também
defendia a radiodifusão como ferramenta educacional fundamental para o Brasil sertanejo: “é,
na sua opinião [de Mennuci], imprescindível que esse milagre da ciência moderna facilite a
integração espiritual da raça brasileira” (Lima, 1930, p. 3). O discurso afinado desses agentes
sociais em torno da efetiva unificação “espiritual” da nação e do estabelecimento de uma
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cultura oficial capaz de “civilizar” o “povo” não era apenas uma peça de retórica, pretendendo
vincular uma imagem de Brasil forjada pela intelectualidade a um autêntico civismo:
Não é, porém, de menos valia o serviço que pode prestar-nos a nós ainda não possuidores
tranqüilos de uma forte unidade moral, de uma consciência nacional definitivamente
constituída, funcionando como fator da outra modalidade da cultura, não menos fecunda que a
primeira – a cultura dos sentimentos (Lima, 1930, p. 3).

Esse ambiente francamente favorável à discussão da radiodifusão como veículo
educacional, moralista e patriótico propiciou, em fins de 1930, a possibilidade de RoquettePinto entrar em entendimentos com Fernando de Azevedo para a confecção de um livro sobre
o rádio, a ser editado pela Companhia Editora Nacional. Conforme Diana Vidal ressalta,
Fernando de Azevedo fundou e dirigiu, para essa casa editorial, “as coleções Biblioteca
Pedagógica Brasileira e Brasiliana, ambas lançadas em 1931. Essa última, quando do
afastamento de Azevedo de sua direção (1946), havia publicado 286 volumes, escritos por
autores nacionais e estrangeiros” (Vidal, 2001a, p. 69).
O antropólogo aproveitou o convite para o livro sobre o rádio e também propôs a
publicação da 3ª edição de Rondônia pela série “Brasiliana”. Azevedo respondeu ao
antropólogo afirmando que a casa editorial ainda não tinha aceitado a proposta para a reedição
de Rondônia, mas que aguardava o envio dos originais do livro sobre o rádio (Carta de
Fernando de Azevedo a Roquette-Pinto, 1 jan. 1931). Meses depois, Fernando de Azevedo
voltava aos mesmos assuntos pendentes. Continuavam as negociações para a confecção da 3ª
edição de Rondônia. O diretor da casa editorial, Octalles Marcondes Ferreira, propôs comprar
a 2ª edição de Roquette, que estabeleceu condições para o livro ser finalmente incorporado à
série “Brasiliana”. Azevedo aproveitou a ocasião e pediu a Roquette que entrasse em contato
com a família de Alberto Torres (através de Heloisa, sua assistente no MN) para nova edição
de Organização nacional. Mas o primeiro assunto abordado nessa carta foi a cobrança do
livro sobre o rádio:
Vi-o pela última vez na estação do Norte, há uns 6 meses, quando embarcava para o Rio.
Tenho, no entanto, freqüentes notícias suas por amigos comuns e especialmente pelo nosso
Venancio. Estamos aqui ansiosos pelo livro sobre o “rádio” que nos prometeu. Quando no-lo
dará? Gostaríamos de inaugurar, com ele, a série “Iniciação Científica” da Biblioteca
Pedagógica Brasileira (Carta de Fernando de Azevedo a Roquette-Pinto, 6 out. 1931).

Anexo à correspondência, Azevedo enviou catálogo impresso no qual aparecia a
previsão do título O rádio, de Roquette. No começo de 1932, outra carta de Azevedo cobrava
com mais veemência o livro. Se a intenção era, inicialmente, inaugurar a série “Iniciação
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Científica” com Roquette, o atraso fez com que outro volume fosse publicado antes. O pedido
de Fernando de Azevedo demonstrava sua impaciência com o antropólogo: “ficaremos muito
satisfeitos se puder apressar a entrega dos originais. A série de que faz parte o seu livro só tem
até agora um volume publicado. Mande-me uma rasura a respeito” (Carta de Fernando de
Azevedo a Roquette-Pinto, 29 jan. 1932). A dificuldade de extrair um mero esboço do livro o
levou a já pedir nomes de outros intelectuais que se dispusessem a escrever “pequenas, mas
modelares monografias de iniciação e vulgarização científica” (ibidem) para a coleção.
Como sabemos, O rádio acabou não sendo escrito, enquanto a reedição de Rondônia
(1933) teve êxito. Embora o relato da viagem a Serra do Norte fosse a obra mais expressiva
de Roquette, o interesse prioritário da editora era a edição do livro sobre a radiodifusão, o que
se reflete nos catálogos de época já a preverem como certa. Tal expectativa indica que,
naquele momento, Roquette tinha seu nome mais associado à sua inserção no meio de
comunicação do que à sua produção científica, tendo realizado sua conversão no cenário
nacional de antropólogo para educador e radialista. Mas por que não levou adiante tal projeto,
se sempre gostou de ser reconhecido como o “pai do rádio brasileiro”? Aparentemente,
Roquette estava se dedicando mais à concretização da PRD-5 do que a considerações teóricas.
A carta de Azevedo a Roquette de 29 de janeiro de 1932 também apresentava o papel
fundamental de Francisco Venancio Filho na articulação entre os intelectuais da época.
Venancio não somente proporcionou os contatos editoriais que garantiram a continuidade do
prestígio do nome de Roquette-Pinto através da reedição de Rondônia. Também foi quem
colheu a assinatura do antropólogo para o Manifesto dos pioneiros da educação nova, assim
como o fez com outras personalidades (como Afrânio Peixoto), além de auxiliar nas várias
etapas de redação do texto (Venancio Filho, 1995, p. 22). Roquette, na medida em que
controlava a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, tinha a possibilidade de divulgar o Manifesto
através dessa mídia, um dos fatores que fez com que fosse convidado ser um de seus
signatários.
Marta M. C. de Carvalho localizou documento que serviu de divulgação, dois meses
antes de sua ocorrência, da IV Conferência Nacional de Educação promovida pela ABE, que
culminou na elaboração Manifesto. A Palestra irradiada a 16 de outubro de 1931, conforme a
autora, deve ter ido ao ar na Rádio Sociedade de Roquette-Pinto. A emissão radiofônica
datava de alguns dias antes da eleição de Anísio Teixeira e Carneiro Leão para a presidência
da ABE, ainda sob a administração do católico Belisário Penna na entidade, também Ministro
da Educação do Governo Provisório de Vargas. Na Palestra, destacavam-se a defesa do
disciplinamento e da higienização da classe trabalhadora urbana, a educação da juventude “na
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caserna”, o estabelecimento de leis trabalhistas e a organização de internatos agrícolas, sendo
a educação instrumento de redenção nacional (Carvalho, 2003, p. 79-80).
Tais afirmações não se distanciavam muito das concepções de Belisário Penna, que
“prescrevia a higiene como medida de proteção do ‘organismo individual e coletivo’ porque
ensinaria a ‘modificar ou a remover e eliminar de qualquer ambiente as causas que nos (sic)
debilitam’” (Carvalho, 1998, p. 146). Roquette parecia mais alinhado ao governo do que os
escolanovistas que publicaram o Manifesto. Aliás, estes eram contra internatos agrícolas, pois
instituições dessa natureza criariam sistemas educacionais diferenciados para o campo e para
as cidades. O Manifesto, ao contrário do que fora veiculado por Roquette-Pinto no rádio
pouco antes, defendia a chamada “escola única” como elemento de integração nacional e
democratização (nos moldes de uma concepção liberal) do acesso à educação.
Se foi Francisco Venancio Filho, da ABE, que convenceu Roquette a subscrever o
Manifesto, Paschoal Lemme assinou o documento e teve igual missão de coletar assinaturas:
Durante a crise que se abateu sobre os serviços de educação do Distrito Federal, após a
Revolução de 1930, lutamos [Lemme e Venancio] juntos em defesa da grande obra, e foi aí
que mais estreitamos nossas relações. Em seguida, voltamos a nos encontrar já na
administração Anísio Teixeira, de que foi também dedicado colaborador. Em 1932, como um
dos principais articuladores do movimento que resultou na elaboração do Manifesto dos
pioneiros da Escola Nova, trabalhamos juntos para colhermos as assinaturas dos signatários
residentes no Rio de Janeiro e foi Venancio quem insistiu para que meu nome figurasse entre
eles (Lemme, 2004, v. 2, p. 49-50).

Libânia N. Xavier ressalta que “o Manifesto encontra-se impregnado pelo debate
intelectual da época. Uma época de grande expectativa de renovação, de esperança por parte
da elite intelectual de interferir na organização da sociedade por ocasião do rearranjo político
decorrente da Revolução de 1930” (2004, p. 24). O documento selaria, segundo a autora, um
compromisso entre figuras de distintas orientações ideológicas no sentido de modernizar a
educação e a sociedade brasileira. Essas ligações e a circulação de idéiais fez com que a
defesa dos projetos de modernização da educação – tal como a radiodifusão escolar – fosse
incorporada aos ideais dos signatários do Manifesto, como salienta Newton Dângelo:
(…) O rádio, juntamente com o disco e o cinema, passava a representar a possibilidade dos
escolanovistas levarem a todos os lares a pedagogia social experimentada na escola. A
higiene, a eugenia, os “bons costumes”, a obediência voluntária, a cultura da produtividade do
trabalho, portanto, poderiam chegar ao público ouvinte sob o controle sistemático de
educadores e técnicos da radiodifusão (Dângelo, 1994, p. 37-38).

222

Apoiando a iniciativa do documento, Monteiro Lobato escreveu para Anísio Teixeira
sugerindo a organização de escolas especializadas em utilizar jornais e revistas, editora,
livraria, cinema, estação de rádio e estação de TV para o ensino (Dângelo, 1994, p. 57). O
Manifesto advogava pela organização de um sistema escolar “à altura das necessidades
modernas e das necessidades do país” (Azevedo, 1984). Com isso, contemplava dois aspectos:
a) educação como ferramenta essencial em um mundo que vivia transformações no processo
produtivo e avanços tecnológicos com impactos significativos nas relações sociais; b)
educação como elemento capaz de contribuir para a construção da identidade nacional.
Segundo o Manifesto, “o nosso programa concretiza uma nova política educacional, que nos
preparará por etapas a grande reforma, em que palpitará, com o ritmo acelerado dos
organismos novos, o músculo central da estrutura política e social da nação” (ibidem).
Para cumprir o objetivo expresso no documento, as escolas deveriam adotar métodos
“científicos”, fundamentados na psicologia e em metáforas e conceitos biologizantes da
“evolução” do educando (cada idade deveria ter metodologias e tratamentos específicos). A
tendência organicista também se manifestava na concepção de escola: entendida como
“campo específico de educação, não é um elemento estranho à sociedade humana, um
elemento separado, mas ‘uma instituição social’, um órgão feliz e vivo no conjunto das
instituições necessárias à vida” (Azevedo, 1984, grifo meu).
Do ponto de vista didático, os recursos da modernidade e da civilização industrial,
urbana e progressista deveriam ser incorporados ao ensino:
De acordo com o Manifesto, a educação tradicional encontrava-se na presunção “da
importância do seu papel fechado no seu exclusivismo acanhado e estéril”, cujo processo de
ensinar e de aprender, carente de estatuto científico, materializava-se em situações escolares
exclusivas à sala de aula e numa intersecção unívoca entre professor e aluno, simplesmente.
Por seu turno, a educação nova, como uma razão da era moderna científica, técnica, industrial
e racional, haveria de extrapolar os muros da escola e utilizar em seu proveito pedagógico,
com a maior amplitude possível, recursos tecnológicos como o rádio, a imprensa, o disco, o
cinema (…). Afinal, recursos tecnológicos − rádio, imprensa, cinema, disco e/ ou mesmo
outros inúmeros materiais pedagógicos − em circulação dentro dos muros escolares já eram
todos, enquanto produtos industriais, índices do progresso material e funcionariam (…) como
‘suportes de rotinas inéditas nas salas de aula’” (Araújo, 2004, p. 142).

Outro ponto relevante dos escolanovistas referia-se à defesa de que os professores
tivessem uma formação geral, com visão “sociológica”, capaz de instrumentalizá-los para
perceber a “posição que tem a escola e a função que representa na diversidade e pluralidade
das forças sociais que cooperam na obra da civilização” (Azevedo, 1984). O documento
queria que a elite do país, antes formada essencialmente por profissionais liberais (advindos
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dos cursos de direito, engenharia e medicina), fosse composta também pelo “professorado de
todos os graus, ao qual, escolhido como sendo um corpo de eleição para uma função pública
da mais alta importância, não se dá nem nunca se deu no Brasil a educação que uma elite pode
e deve receber” (Azevedo, 1984). Portanto, com o Manifesto, os educadores reclamavam
espaço político para si próprios no Estado e um reconhecimento simbólico e social dos
docentes, cuja formação profissional deveria ser voltada à constituição de parte da elite
nacional. Era a ascensão dos educadores profissionais:
Nas condições em que se encontrava o sistema de ensino na década de 1920, o Estado não
poderia estender sua tutela à esfera educacional sem negociar as reformas previstas com a
Igreja Católica, que era o principal investidor e concorrente nessa área. Por outro lado, numa
conjuntura de escassez de pessoal qualificado para gerir tais iniciativas, as determinações
impostas pela origem social se retraem perante os trunfos conferidos por uma formação
escolar profissionalizante. A seleção dos agentes que passariam a integrar essa nova carreira
na divisão do trabalho pedagógico não se restringiu apenas aos efetivos das famílias
dirigentes, na medida em que a distribuição desses postos pinçou também profissionais de
extração social modesta que conseguem, às custas de vantagens estritamente escolares, ocupar
cargos a que não teriam acesso em uma conjuntura distinta de funcionamento desse mercado
especializado (Miceli, 2001a, p. 222).

O Manifesto configurou claramente dois campos no embate entre educadores: seus
defensores entendiam as mudanças como sendo um meio de salvação nacional, enquanto os
católicos consideravam as idéias apresentadas um “crime” contra a nacionalidade, que poderia
ficar infensa às “ideologias mortíferas” (laicismo identificado como impedimento de controle
da educação pela Igreja e, portanto, porta para o “materialismo” e para o comunismo). Por
outro lado, demarcou a definitiva profissionalização do campo educacional no país:
A luta pela hegemonia no interior da ABE [católicos X renovadores] teve o seu ponto
culminante na IV Conferência Nacional de Educação e seu resultado mais imediato foi a
publicação do Manifesto dos pioneiros da educação nova. Esse Manifesto expressa, ao nosso
ver, um momento significativo do processo de especialização e autonomização do campo
educacional. (…) O próprio Manifesto resultou de uma solicitação do governo aos educadores
reunidos na IV Conferência Nacional de Educação [1931] para que eles fornecessem as bases
da política educacional da Revolução de 30 (Xavier, 2004, p. 25-26).

A ABE foi dominada politicamente pelos católicos de 1929 a 31, tendo sido a
elaboração do Manifesto a forma que o grupo de renovadores encontrou para conseguir a
hegemonia no interior da associação, credenciando-lhes a liderar “o processo de
modernização do país” (Xavier, 2004, p. 27) e assumindo a frente o papel de interlocutores
dos educadores com o governo golpista de Vargas. O Manifesto desatou uma acirrada disputa
na ABE e no campo educacional como um todo, envolvendo “a luta por posições no aparelho
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do Estado, pelo controle da educação escolar e por posições na memória e no imaginário
coletivo” (Xavier, 2004, p. 27). Os signatários do Manifesto, cuja maioria tinha prestígio até
então em nível estadual, conseguiram que seus nomes passassem a ter repercussão nacional.
Os católicos, articulados desde 1932 em torno da Associação dos Professores
Católicos do Distrito Federal e do Centro D. Vital de São Paulo, retiraram-se da ABE no ano
seguinte, fundaram a Confederação Católica Brasileira de Educação (CCBE) em 1934 e
realizaram o I Congrersso Católico de Educação em 1935. O tom dos ataques aos leigos
aumentou progressivamente, sob o argumento de que “o controle do ensino pelo Estado
resultaria na implantação de um verdadeiro ‘absolutismo pedagógico’, característico das
sociedades socialistas. (…) Procurava-se forjar uma certa imagem dos pioneiros: a de
preparadores, conscientes ou inconscientes, da pedagogia comunista’” (Xavier, 2004, p. 30).
Uma das maiores polêmicas residia na proposta escolanovista de implantar a chamada
“escola única”, idéia que apareceu desde a Reforma Fernando de Azevedo (1928), sendo
retomada depois por Anísio Teixeira. Segundo esse modelo, a nova organização escolar
previa 5 anos de trabalho educativo mais 2 de escola complementar de caráter profissional
para todos (Paulilo, 2001, p. 101). Isso significava fazer com que escolarização e preparação
para o trabalho não fossem objetivos distintos no sistema de ensino. É certo que a acusação de
“comunismo” aos escolanovistas derivava do fato do sistema ter sido implantado após a
Revolução Russa. No entanto, os escolanovistas brasileiros costumavam valorizar a “escola
única” não “por questões de ordem política, ideológica ou partidária (…) [mas porque a]
magnitude do investimento educacional soviético exercia esse tipo de atração: ele punha à
prova o poder da educação em processos de transformação social” (Carvalho, 2004, p. 176).
Ademais, esse não era um privilégio da experiência russa, mas também dos EUA,
Áustria, Turquia e, em parte, de países latinoamericanos como Uruguai, México e Chile. Em
grande medida, muitas das diferenças entre escolanovistas e católicos correspondiam mais a
uma disputa por influência no poder político do que propriamente a querelas pedagógicas e
ideológicas. Tanto que Anísio Teixeira abrigou, durante boa parte dos seus anos à frente da
gestão da educação pública no Distrito Federal tendências diversas, que entraram em conflito
mais sério apenas quando as disputas de poder na política nacional apontaram para caminhos
de ruptura institucional. Aliás, o próprio Manifesto citava a análise de Alberto Torres,
segundo o qual “os princípios e idéias não passam, entre nós, de ‘bandeira de discussão,
ornatos de polêmica ou simples meio de êxito pessoal ou político’” (Azevedo, 1984).
No entanto, não se deve desprezar as diferenças de doutrina dos dois grupos. Se ambos
entendiam que era necessário a intelligentsia intervir para sanar a “crise” e salvar o país,
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orientando como os políticos deveriam atuar, discordavam em relação a como fazer isso.
“Enquanto os pioneiros viam na ciência a chave do progresso da humanidade, os católicos
insistiam que a religião é que se constituía em fator de progresso e viga mestra da civilização”
(Xavier, 2004, p. 31). Do ponto de vista prático, os católicos mantiveram grande parte do
discurso escolanovista, apenas excluindo aqueles pontos que iam diretamente contra as
posições oficiais da Igreja: “a militância educacional católica se mobilizou na propaganda e
difusão das novas pedagogias, depurando-as de tudo o que pudesse contrariar os princípios
fixados na encíclica Divini Illius Magistri [1929]” (Carvalho, 2003, p. 95).
Os pioneiros, por sua vez, propunham “uma nova educação para uma nova
civilização”, o que correspondia a “invadir um território perigoso. O que o slogan põe em
cena no debate pedagógico não são questões técnicas ou metodológicas, mas questões de fins”
(ibidem, p. 95-96). Em suma, os dois grupos convergiam em diversos pontos (basicamente a
metodologia de ensino), mas desejavam moldar o “povo” brasileiro para a constituição de
modelos sociais diferentes. Na imagem de Marta M. C. de Carvalho, leigos defendiam o
Progresso para manter a Ordem, enquanto católicos consideravam que era a Ordem era
condição de qualquer Progresso (ibidem, p. 61).
Os leigos desejavam racionalizar a educação e a sociedade (o homem deveria se criar,
se fazer novo, adaptando-se à modernidade e ao progresso e reservando ao privado a questão
religiosa), enquanto que os católicos queriam moralizar (o homem segundo a vontade do
Criador). Os primeiros apostavam na “escola única”33 e na educação laica, enquanto os
católicos defendiam um sistema dual (educação urbana diferenciada da rural) e o ensino
religioso. Leigos queriam a alfabetização e a difusão cultural, enquanto os católicos não viam
o analfabetismo como problema nacional (que residiria no despreparo das elites).
No meio dessa disputa, Roquette conseguiu se manter relativamente eqüidistante dos
dois pólos. Trazia os laivos daquela cultura senhorial e aristocrática, que simpatizava com o
conservadorismo da Igreja, ao mesmo tempo em que buscava uma modernização e
racionalização da nação através da educação para se alcançar o desenvolvimento econômico.
Ao contrário dos escolanovistas leigos e dos católicos, que hierarquizavam ordem e progresso
como um sendo mais importante que o outro, Roquette entendia que ambos eram igualmente
33

Em Relatório de 1934, pouco antes da criação da UDF, Anísio Teixeira afirmava defendia o primário em geral
(portanto, a “escola única”) em contraposição à “dualização” do sistema de ensino através do incentivo às
escolas rurais: “A educação primária já se acha em marcha para uma relativa eficiência. Continuemos a melhorála qualitativamente, a dar-lhe melhores professores e melhores instalações. Tenhamos, talvez, um pouco menos
de pressa em relação à educação rural, que é acima de tudo um problema de progresso e de riqueza, e voltemonos para as demais organizações escolares de que dependem os quadros técnicos médios e superiores, da
civilização brasileira” (Teixeira, 1935 apud Mendonça,1993: 108-109).
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relevantes e deveriam ser promovidos conjuntamente. Desse modo, conseguiu, dentro dos
limites possíveis para a época, fazer do espaço institucional que era a Rádio Escola Municipal
um locus no qual conviviam educadores católicos e escolanovistas, procurando focar a
atuação da emissora no que havia de comum entre ambos os grupos.

4.5. Católicos X escolanovistas, cultura oficial e radioeducação
A utilização do rádio como ferramenta educativa não era defendida apenas por
Roquette-Pinto, signatário do Manifesto e colaborador de Anísio Teixeira em sua gestão no
Distrito Federal. Os católicos tinham posições similares, apesar das diferenças com os leigos.
Isso reitera como as disputas eram relativas aos fins da educação e não aos seus meios.
Mesmo alguns católicos não se opunham aos esforços de massificação do ensino. Para Mário
Augusto Teixeira de Freitas, o rádio – assim como o livro, o jornal e o cinema (denominados
“organizações auxiliares”) – deveria ser utilizado para alfabetizar maciçamente a população,
uma vez que a rede escolar era insuficiente para atender a todos. Teixeira de Freitas, figura
renomada que trabalhou com Francisco Campos no Ministério da Educação e Saúde (MES),
afirmava tal posição em conferência na “Hora Católica”, da Rádio Club do Brasil, conforme a
Revista Nacional de Educação (de Roquette) de maio de 1933 registrou:
Aponta como causa principal [do parco desenvolvimento econômico e social brasileiro] a
falta da valorização do nosso homem pela educação e não por descuido dos nossos dirigentes,
cujos esforços ingentes temos que reconhecer no sentido de difundir a instrução primária. Mas
esforços infrutíferos por que? Em primeiro lugar, o nosso aparelho escolar reduzido à metade
do que devia ser não acompanha o crescimento da população escolar. Os nossos progressos
são aparentes e a massa a alfabetizar não diminui.
Reduzimos a nossa atuação educativa a um brevíssimo período da vida humana. Essa
alfabetização superficial é rapidamente destruída pelo ambiente social a que voltam. Daí a
conclusão várias vezes repetida: não basta atacar o problema diretamente, precisamos de
organizações auxiliares que o apóiem energicamente, mantendo e ampliando a alfabetização
dada pela escola (Teixeira de Freitas, 1933, p. 69).

Note-se que as “organizações auxiliares” tais como a radiodifusão deveriam apoiar,
manter e ampliar a alfabetização escolar. Além disso, Teixeira de Freitas critica o uso do
veículo para fins exclusivamente de recreação e entretenimento, apontando que apenas
“alguns idealistas” preocupavam-se com uma programação e estrutura educativas, não
havendo uma estrutura sistemática nesse sentido nem mesmo algum tipo de controle (“critério
de orientação”, isto é, censura) mais rígido sobre o teor da programação: “mas quanto à
radiodifusão, já se terá feito algo também? Muito pouco, sem sistematização, sem um critério
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de orientação, sob a inspiração de alguns idealistas, mas com a predominância (…) do espírito
mercantil sobre o espírito filantrópico” (Teixera de Freitas, 1933, p. 70).
Com efeito, a defesa desses setores católicos de um sistema de radiodifusão educativa
capaz de alfabetizar, oferecer unidade moral e espiritual ao “povo” e controlar os “excessos”
da publicidade, e as perspectivas moralizantes e nacionalistas de Roquette-Pinto eram
plenamente convergentes. As críticas dos católicos incidiam também sobre o fato de que o
programa nacional obrigatório no rádio, peça considerada fundamental para o fortalecimento
de uma cultura oficial na radiodifusão brasileira, estava encontrando sérios problemas para ir
ao ar. Teixeira de Freitas lembra que, embora a “Hora do Brasil” já fosse prevista pela
legislação de 1932, pouco havia sido encaminhado para a viabilização desse programa de
“radiocultura”, o único considerado capaz de integrar e continuar “obra da escola,
substituindo-a onde faltar”:
É verdade que o dec. n. 21.111, de 1º de março de 1932 (…) colocou a orientação
educacional sob as ordens do Ministério da Educação, cogitando-se então de um programa de
radiocultura ouvido em todo território do país em horas determinadas, versando sobre assuntos
educacionais de ordem pública, social, religiosa, econômica, financeira, científica e artística.
Mas essa comissão nomeada há meses ainda não pôde começar os seus trabalhos.
Sofrendo a Nação prejuízo com tal falta, pede a colaboração dos idealistas entusiastas a fim
de se poder organizar os serviços oficiais de radiodifusão cultural, de que se pode esperar uma
atuação social, integrando e continuando a obra da escola, substituindo-a onde faltar (Teixeira
de Freitas, 1933, p. 70-71).

Lia Calabre comenta que, além dos problemas técnicos relacionados à baixa potência
dos transmissores, o governo federal encontrou forte resistência das emissoras paulistas para
retransmitir a “Hora Nacional”. Os empresários das emissoras paulistas fizeram o protesto
“Hora do Silêncio” e fundaram a Federação Paulista das Sociedades de Rádio no mesmo ano.
Como resposta, o governo Vargas cedeu: a obrigatoriedade foi mantida, mas o tempo de
publicidade permitido passou de 10% para 20% da programação (Gurgueira, 1995, p. 137).
“Foi somente em 1939, com a criação do DIP, que o programa nacional do governo passou a
ser irradiado para todo o país” (Calabre, 2004, p. 20). O Departamento de Imprensa e
Propaganda ficou encarregado também da censura oficial.
O estabelecimento de uma cultura oficial no país à imagem dos ideais da
intelectualidade teve outros desdobramentos. Não bastavam princípios: eram necessários
recursos financeiros. Teixeira de Freitas evocava a proposta apresentada por Aloisio da Rocha
para conseguir “favores aduaneiros” para arrecadar de 10 a 15 mil contos com o objetivo de
difundir a “cultura popular” por todo o Brasil pelo rádio. Sugeria a organização de um
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Instituto Popular de Cultura, que coordenasse tais trabalhos e gerisse as verbas destinadas à
radio cultural e, vale dizer, oficial. O controle estaria diretamente subordinado ao Museu
Nacional, centro de irradiação do prestígio de Roquette-Pinto: “existindo já o Museu
Nacional, fazendo ao mesmo tempo ciência, história, arte, educação e publicidade, tudo para o
povo e ao alcance dele, porque não exigir a fixação do Instituto Popular de Cultura esboçado
pela Comissão no nosso maior centro de Educação?” (Teixeira de Freitas, 1933, p. 71).
Era uma nova tentativa de fazer a radiodifusão educativo-cultural gravitar na
instituição que Roquette comandava, que já tinha tentado se tornar sede da PRA-2 após a
saída do Pavilhão Tchecoslovaco. Consistia, igualmente, em um esforço efetivo de estruturar
o Museu Nacional como instituição de pesquisa, ensino e extensão. O conferencista
idealizava, ainda, a unificação das diversas instituições promotoras dessa cultura oficial em
uma organização mais ampla, que receberia o nome de Parque Minerva (com departamentos
educativos de cinematografia e radiodifusão), antecipando a inspiração para o nome da
iniciativa de Educação a Distância estabelecida por decreto em 1967 e concretizada na década
de 1970 (o Projeto Minerva, com transmissões informativas, culturais e educativas de 30
minutos feitas a partir das instalações da Rádio MEC (PRA-2), mas sem utilizar a equipe da
emissora):
Se uníssemos a esse centro [o Museu Nacional] o Horto Botânico, acrescido de um Jardim
Zoológico e o Museu Histórico – e se se criasse ao lado desses órgãos que nos faltam: um
Museu Técnico, um Museu Social, um Museu Pedagógico, um Museu de Higiene e
fizéssemos desses órgãos simples um aparelho complexo e harmônico e se o completássemos
com Departamentos de Publicidade Educativa, de Cinematografia Educativa e de
Radiodifusão Educativa –, chamando-o de Parque Minerva, teríamos feito uma conquista
magnífica para a cultura brasileira e teríamos alguma coisa semelhante ao grandioso Museu de
Munique (Teixeira de Freitas, 1933, p. 71).

A sugestão era que o diretor do Parque Minerva fosse… Roquette-Pinto, elogiado pela
iniciativa de comandar a Revista Nacional de Educação. O rádio inseria-se, por essa proposta,
no contexto de uma instituição de ensino, pesquisa e extensão (o MN). O Parque Minerva
pode não ter se tornado uma realidade, mas o Instituto Nacional de Cinema Educativo (Ince) e
o Serviço de Radiodifusão Educativa (SRE), este último responsável pela Rádio Ministério da
Educação foram constituídos no plano federal em decorrência da liderança do antropólogo.
Ao mesmo tempo, o Distrito Federal, na gestão Anísio Teixeira na pasta da Educação e
Cultura, estruturou a primeira experiência de radiodifusão escolar no país: a PRD-5.
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4.6. Anísio Teixeira e Roquette-Pinto: a criação do IERJ, berço da PRD-5
Em 15 de outubro de 1931, Anísio Teixeira assumiu o cargo de Diretor Geral da
Instrução Pública do Distrito Federal. Tal fato ocorreu em um contexto em que “tenentistas”
descontentes com Vargas, mas que não haviam rompido radicalmente com o chefe da nação,
foram nomeados interventores em diversas unidades da federação, como Pedro Ernesto na
capital da República, Ari Parreiras no Estado do Rio de Janeiro, “Juracy Magalhães na Bahia,
Carneiro de Mendonça no Ceará, Bertino Dutra no Rio Grande do Norte”. Todos integravam
o Clube 3 de Outubro, que pretendia manter os ideais “tenentistas” e não deixar que o poder
político caísse novamente nas mãos da oligarquia rural (Lemme, 2004, v. 2, p. 107). No
entanto, o governo federal reagiu ao grupo e, aproveitando o clima de radicalização política
de meados dos anos 30, destituiu esses interventores de seus cargos (Silva, 1969, p. 428).
Pedro Ernesto do Rego Batista (1884-1942) era natural de Recife, começou o curso de
medicina na Bahia e o concluiu no Rio de Janeiro (1908). Colaborou com os revoltosos em
1922, chegou a ser preso durante a Revolução de 1924 mas, uma vez livre, fez de sua casa de
saúde particular plataforma de luta política. As casas de saúde eram a denominação para
consultórios médicos dos mais abastados, que residiam entre a Tijuca e o Botafogo (Pereira
Neto, 1997). Apoiou a candidatura de Vargas em 1930 e foi um dos fundadores do Clube 3 de
Outubro (1931), que congregava os tenentes, tornando-se logo seu presidente. No mesmo ano,
foi nomeado interventor do Distrito Federal por Vargas. Após tentar criar, sem sucesso, o
Partido Socialista Brasileiro, fundou o Partido Autonomista, que reclamava pela autonomia
administrativa do Distrito Federal. A legenda obteve vitória avassaladora na cidade nas
eleições constituintes de 1933 e Pedro Ernesto foi eleito indiretamente prefeito pela Câmara
dos Vereadores. Sob a acusação de ser comunista, foi exonerado do cargo e preso (1936).
Pouco depois do início do Estado Novo foi libertado e afastou-se da política.
Procurando nomes para o primeiro escalão que não causassem graves conflitos, Pedro
Ernesto e Ari Parreiras colocaram, respectivamente, Anísio Teixeira e Celso Kelly nas
Diretorias de Instrução Pública da capital e do Estado. Paulo Carneiro descreve assim o
momento:
Para assumir a direção do ensino no Distrito Federal, (…) convidou o Prefeito Pedro
Ernesto um jovem professor baiano, recém-chegado dos Estados Unidos, Anísio Teixeira.
Trazia o diploma do Teacher’s College da Universidade de Columbia e a reputação de
discípulo dileto de Dewey e Kilpatrick (Venancio Filho, 1995, p. 104).
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Anísio Teixeira (1900-71) teve trajetória singular. Foi entregue pelo pai, “um médico,
senhor de terras e líder político numa região do sertão baiano (…) aos cuidados dos jesuítas,
primeiro no interior e depois no Colégio Antônio Vieira, em Salvador, onde realizou o
secundário” (Miceli, 2001a, p. 222). Formou-se em direito no Rio de Janeiro em 1922 e
reformou a Instrução Pública da Bahia em 1925. Fez sua primeira viagem aos EUA em 1927.
No ano seguinte, após curso de 10 meses, formou-se especialista em educação no Teacher’s
College da Universidade de Columbia, com o título de Master in Arts. Em 1929, saiu da
Inspetoria Geral do Ensino do Estado da Bahia e assumiu, por pouco tempo (1930), a
Diretoria Geral da Instrução Pública do Estado de São Paulo.
No Distrito Federal, sua gestão (1931-35) implantou grandes reformas no ensino
público, marcando a história da educação brasileira, e inaugurou as primeiras iniciativas
sistemáticas de radiodifusão escolar no país. Anísio empenhou-se em continuar o trabalho
esboçado pela gestão Carneiro Leão (1922-26) e o impulso reformista de Fernando de
Azevedo estabelecido na nova legislação de 1928.
A administração de Antônio Carneiro Leão foi a primeira a organizar cursos de
aperfeiçoamento para professores no Distrito Federal, introduzindo-se os métodos
escolanovistas. Esses cursos eram ministrados “por professores da Escola [Politécnica] tais
como Dulcídio Pereira, que substituíra Henrique Morize na cátedra de Física, Delgado de
Carvalho, Süssekind de Mendonça, entre outros” (Lemme, 2004, v. 1, p. 151). Paschoal
Lemme também menciona Mário de Brito e Ferdinando Labouriau (opositores e perseguidos
pelo governo Bernardes em 1922) como pertencentes a esse círculo social comum (do qual ele
e Roquette pertenciam), que foi reunido na administração Anísio Teixeira e, novamente, no
início dos anos 50. Mário e Ferdinando eram formados pela Escola Politécnica do Rio de
Janeiro e participavam
(…) de um grupo marcadamente industrialista que se formara em seus bancos. O grupo
vinculava-se ao Club dos Bandeirantes do Brasil, organização que, além de difundir os sports
e o tourismo como signos de um modo de vida moderno, moldado em costumes norteamericanos, propunha-se a renovar a mentalidade brasileira elaborando um ‘estado de
consciência para a nação brasileira’.Ridicularizado pelo jornal A Esquerda como ‘ajuntamento
mussolínico do Cinema Império, o Club era prestigiado pela grande imprensa carioca e
contava em seus quadros com altas personalidade da vida social e política do país, entre elas o
Presidente Washington Luiz e o então Ministro da Fazenda, Getúlio Vargas. (…) integrava[m]
os órgãos técnicos e diretores do Club (…) Fernando Labouriau, Mário de Brito e aluno de
Castro Maya”, ativos colaboradores da campanha educacional (Carvalho, 2003, p.17-18).

Mário de Brito era amigo próximo de Francisco Venancio Filho e conheceu Anísio
Teixeira em 1932, na Escola Politécnica (Brito, 1958, p. 69). Observa-se, portanto, uma linha
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de continuidade na ação e pensamento desse grupo de intelectuais por cerca de 30 anos,
influenciando inclusive outras gestões educacionais no país e no Distrito Federal.
O discurso de posse do educador baiano ao assumir a administração da educação do
Distrito Federal indicava as orientações de sua administração. Pouco conhecido
nacionalmente na época, Anísio queria dar uma “feição científica e progressiva” para o
sistema escolar, através da realização de inquéritos e estudos capazes de fundamentar a
renovação das técnicas pedagógicas (Teixeira, 1932a, s. p.). O trabalho docente não deveria
ser uma atividade com saberes forjados apenas na experiência pessoal de cada profissional,
mas orientado pelos mais modernos recursos da ciência pedagógica.
A noção de que a educação era um elemento essencial para o desenvolvimento e
modernização do país, comum a diversos educadores – inclusive para Roquette-Pinto –, fica
evidenciada na justificativa de Anísio para aceitar o cargo: “recusar seria desertar dos
compromissos de coragem e de sacrifício que assumimos todos os que batalhamos pela
reconstrução do Brasil através da educação” (Teixeira, 1932a, s. p.). Sua contribuição para a
educação seria, sobretudo, uma obra patriótica, da qual a recusa corresponderia à “deserção”.
A despeito da exaltação própria de qualquer discurso, havia a crença de que reformar e
aperfeiçoar a educação era fazer política, ainda que seus resultados só pudessem ser
percebidos a médio e longo prazo. Esse elemento é fundamental para contextualizar quaisquer
proposições educacionais da época. As diversas iniciativas de renovação pedagógica (tais
como a utilização de ferramentas como a radiodifusão e o cinema) inseriam-se nessa mesma
lógica, subordinada à construção de uma cultura oficial para uma nação que se redesenhava.
A postura dos intelectuais era marcadamente programática, independentemente da ideologia e
das afinidades que tivessem.
No entanto, Carlos Guilherme Mota lembra que o oficialismo, no Brasil,
costumeiramente “esterilizou” o trabalho intelectual, tornando-o uma atividade cortesã. O
raciocínio vale não só para a historiografia, tema ao qual se refere, mas para todas as formas
de cultura oficial (além de não ser exclusividade brasileira). A necessidade de um aparato
oficial, dos quais orquestras e outras expressões de cultura erudita são exemplos, existia desde
o tempo dos Estados absolutistas (Elias, 1995, p. 20). A especificidade do Brasil residia no
fato de que, pelo menos até a monarquia e início da República, essa cultura era realmente
restrita ao ambiente palaciano do Rio de Janeiro.
Essa foi uma das questões-chave sobre as quais os intelectuais das primeiras décadas
do século XX se debruçaram: como fazer a cultura oficial brasileira deixar de ser apenas um
acessório de um aparato burocrático cortesão para se tornar elemento de penetração em
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setores sociais mais amplos, de modo a manter a posição privilegiada daqueles que se
beneficiavam da hierarquia social tradicional. Ao mesmo tempo, as mudanças do sistema
educacional deveriam responder à modernização da produção e da sociedade:
Ultimamente, com a transformação que se operou na finalidade da escola, solicitada pela
civilização moderna para um papel maior na sociedade, os que acompanhamos com interesse
as coisas do ensino vimos o modo por que o aparelho pedagógico do Distrito Federal
respondeu a essa intimação de uma nova filosofia de educação e uma nova política de
educação (Teixeira, 1932a, s. p.).

Seguindo o princípio de que a pedagogia deveria ser científica, em 19 de março de
1932 Anísio Teixeira reorganizou a Escola Normal do Rio de Janeiro (onde Roquette-Pinto
era professor desde 1916) sob a denominação de Instituto de Educação do Rio de Janeiro
(IERJ), que se tornou um curso de formação de professores em nível superior. A sede, na rua
Mariz e Barros, 223, tinha sido construída na gestão Fernando de Azevedo (Lemme, 2004, v.
2, p. 70) e “abrigava sessenta e quatro salas de aula e laboratórios e quatorze salas destinadas
à administração, biblioteca, auditório e ginásio de esportes” (Schaffel, 1999, p. 138). O
objetivo anunciado de Anísio com a refundação da Escola Normal sob a denominação de
IERJ era melhorar a formação docente de forma que ela envolvesse tanto a teoria quanto a
prática. Para isso, a instituição passou a contar com estabelecimentos anexos e disciplinas de
experimentação pedagógica, cuja finalidade era aplicar os ideais do escolanovismo. Há vários
trabalhos acadêmicos que exploram essa temática34 com excelência e não vale detalhar muito
do que já foi explorado nesse sentido. O foco de interesse reside na análise das relações entre
o IERJ, os ideais de Roquette-Pinto e a organização da radiodifusão escolar.
Em sua exposição de motivos para justificar a mudança na estrutura da Escola
Normal, Anísio Teixeira afirmava que, “em uma verdadeira democracia, o valor da educação
só é igualado pelo da saúde física” (Teixeira, 1932b, s. p.). Portanto, saúde pública e educação
eram políticas fundamentais segundo sua concepção de intervenção política (a fundação do
IERJ inovava com disciplinas relacionadas à saúde e à higiene), de forma similar ao que
Roquette-Pinto defendia. Para Anísio, “democracia é essencialmente esse modo de vida social
em que ‘cada indivíduo conta como uma pessoa’. O respeito pela personalidade humana é a
idéia mais profunda dessa grande corrente moderna” (Teixeira, 1930). Tratava-se da
substituição de sociedades estamentais por aquelas que reconhecem direitos individuais. Os
EUA representavam, para o educador, um modelo no qual a sociedade brasileira poderia se
34

Sarita L. Schaffel, que estuda o IERJ no período 1930-60, lembra que há pesquisas acadêmicas sobre a
instituição desde a década de 1970, época em que o curso normal tornou-se tema recorrente de investigações
científicas. A autora, em sua tese de doutorado, lista diversos trabalhos nesse sentido (Schaffel, 1999).
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espelhar, abandonando de vez os “sistemas autoritários do passado, sejam eles tradicionais ou
religiosos”, ou seja, os resquícios da monarquia e da união Estado e Igreja. Roquette, por sua
vez, não era decididamente contra a influência católica e contra as tradições imperiais, o que
fazia de sua concepção de educação mais ambígua. Mesmo assim, ao querer transformar os
“sertanejos” em “indivíduos” aproximava-se de Anísio, pois desejava instituir uma sociedade
meritocrática, modernizada e adaptada para a tecnologia, ainda que isso demorasse.
A diferença entre Roquette e Anísio era que o primeiro não utilizava o termo
“democracia”, mas “progresso”, “desenvolvimento”. Mesmo assim, ambos partilhavam da
mesma noção de que a escola deveria preparar o “povo” para a “vida moderna”. Se tomarmos
a definição de “democracia” do movimento escolanovista a partir do Manifesto, percebe-se
que buscava a constituição de uma sociedade meritocrática:
A educação nova, alargando a sua finalidade para além dos limites das classes, assume,
com uma feição mais humana, a sua verdadeira função social, preparando-se para formar “a
hierarquia democrática” pela “hierarquia das capacidades”, recrutadas em todos os grupos
sociais, a que se abrem as mesmas oportunidades de educação (Azevedo, 1984).

Essa intenção relacionava-se à idéia de modernização social reinante entre os
intelectuais: a meritocracia era necessária para superar as relações sociais hierarquizadas do
passado agrário e escravista que ainda se faziam presentes. Ainda de acordo com o Manifesto,
A educação, que é uma das funções de que a família se vem despojando em proveito da
sociedade política, rompeu os quadros do comunismo familiar e dos grupos específicos
(instituições privadas) para se incorporar definitivamente entre as funções essenciais e
primordiais do Estado. Esta restrição progressiva das atribuições da família – que também
deixou de ser “um centro de produção” para ser apenas um “centro de consumo” (…) não lhe
tirou a “função específica” (…) em que ela se confinou. (…) Por isso, o Estado, longe de
prescindir da família, deve assentar o trabalho da educação no apoio que ela dá à escola e na
colaboração efetiva entre pais e professores (ibidem).

A educação deveria deixar de se fundamentar unicamente na família (portanto, de
atender aos interesses da Igreja Católica) para ser comandada pelas razões de Estado. O
processo de modernização, capitaneado por uma escola renovada, seria a única forma de
inserir o Brasil no concerto dos países “civilizados”. Sem uma educação “democrática”, não
seria possível trazer a maioria da população para relações sociais diferentes das ainda
predominantes. Os interesses das “classes” (tanto os resíduos estamentais da sociedade
escravista quanto as ideologias socialistas) seriam, assim, substituídos pelos dos indivíduos,
selecionados não “pela diferenciação econômica”, mas “pela diferenciação de todas as
capacidades”:
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A escola socializada, reconstituída sobre a base da atividade e da produção, em que se
considera o trabalho como a melhor maneira de estudar a realidade em geral (aquisição ativa
da cultura) e a melhor maneira de estudar o trabalho em si mesmo como fundamento da
sociedade humana, organizou-se para remontar a corrente e restabelecer entre os homens o
espírito de disciplina, solidariedade e cooperação, por uma profunda obra social que ultrapassa
largamente o quadro estreito dos interesses de classes (Azevedo, 1984).

Ao mesmo tempo, a escola obrigatória e gratuita impediria que os excessos do
capitalismo prejudicassem o próprio desenvolvimento da sociedade: “a obrigatoriedade (…) é
mais necessária ainda ‘na sociedade moderna, em que o industrialismo e o desejo de
exploração humana sacrificam e violentam a criança e o jovem’” (ibidem).
Anísio Teixeira também explicava a necessidade da “educação nova” através da noção
de “progresso” e da fundamentação na ciência, convergindo em absoluto com os ideais de
Roquette nesse ponto. O ensino deveria capacitar o Homem a resolver problemas, a adaptar-se
à imprevisibilidade, ao ritmo das novas realidades tecnológicas, assim como compreendê-las,
mantê-las e desenvolvê-las, para que a “civilização” prosperasse:
Porque progredimos? Que foi que se deu no mundo para que pudéssemos, em tão pouco
tempo, mudar tanto que um romano teria menor surpresa em se encontrar na corte de Luiz
XV, do que teria um contemporâneo de Pedro I que surgisse hoje no Rio?
O que se deu foi a aplicação da ciência à civilização humana. Materialmente, o nosso
progresso é filho das invenções e da máquina. O homem conseguiu instrumentos para lutar
contra a distância, contra o tempo e contra a natureza. A ciência experimental na sua aplicação
às coisas humanas permitiu que uma série de problemas fossem resolvidos e que crescessem
essas enormes cidades, que são a flor e o triunfo maior da civilização.
Mas não foi só isso. O fato da ciência trouxe consigo uma nova mentalidade. Primeiro,
determinou que a nova ordem de coisas de estável e permanente passasse a dinâmica. Tudo
está a mudar e a se transformar. Não há alvo fixo. A experimentação científica é um método
de progresso literalmente ilimitado. De sorte que o homem passou a tudo ver em função dessa
mobilidade. Tudo que ele faz é um simples ensaio. Amanhã será diferente. Ele ganhou o
hábito de mudar, de transformar-se, de “progredir”, como se diz. E essa mudança e esse
“progresso” o homem moderno o sente: é ele que o faz (Teixeira, 1930).

Na escola tradicional, o ensino corresponderia à reprodução dos papéis sociais
“estáveis” (a preparação para os filhos permanecerem na mesma posição dos pais), em vias de
desaparecimento. Já o progresso técnico estaria promovendo mudanças sociais, às quais as
gerações futuras precisariam se ajustar. Daí a idéia de forjar uma “educação nova”: a escola
“deve hoje preparar cada homem para ser um indivíduo que pense e que se dirija, por si, em
uma ordem social, intelectual e industrial eminentemente complexa e mutável” (Teixeira,
1930). Um ensaio do “aprender a aprender”. Nesse contexto, segundo o educador, deveria ser
desenvolvida a qualidade de um líder em cada homem.
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Para a época, esse era um discurso efetivamente aberto e “progressista”. Era a ciência
se colocando abertamente contra a “velha ordem social e moral”, que também deveria ser
submetida à “prova” e à “experimentação” metódicos para serem legítimas (note-se que, com
isso, ela não é negada, mas apenas deveria ser legitimada por novos grupos sociais, no caso os
cientistas e intelectuais). Igualmente, era a ciência contra as “verdades eternas” dos religiosos
(mais uma vez as “novas elites” colocavam-se contra os espaços que a Igreja ainda
dominava). Se o homem podia moldar a natureza, porque não poderia se moldar socialmente?
É nesse sentido que a pesquisadora Liéte Accácio contextualiza a iniciativa de reorganização
da Escola Normal sob a denominação IERJ:
Anísio Teixeira acreditava que a escola era a grande reguladora social, a quem cabia “a
correção da maior parte das iniqüidades da ordem social e o preparo de uma nova ordem mais
estável e mais justa”. Considerava que a organização aristocrática das sociedades fundava-se
na desigualdade de oportunidades, no regime de privilégios de família e de casta, que era
necessário destruir através da escola pública, “instrumento específico da idéia democrática”.
Para Anísio, as massas haviam antevisto nessa instituição a possibilidade de correção das
injustiças sociais e era necessário que ela funcionasse atendendo às exigências do momento,
mas também prevendo a ordem social futura, o que não seria “obra de pedagogos”, mas sim
obra “eminentemente política”, para a qual deveriam contribuir todos os homens que dirigem
a sociedade (Accácio, 1993, p. 189, grifo do original).

Entretanto, se o educador concebia que “as massas” deveriam ter acesso amplo à
escola, o combate à “organização aristocrática” correspondia a um desejo de impor à
população a adaptação aos parâmetros da vida moderna e urbana. A ordem social seria mais
justa à medida que erradicasse o passado rural simbolizado pela Casa Grande. Para Anísio,
“civilização moderna” equivalia necessariamente ao que chamava de “democratização”. Mas
essa mesma “nova ordem” deveria ser “estável” antes de “justa”. A estabilidade, por sua vez,
seria garantida apenas através da orientação dos intelectuais, vanguarda do progresso e
responsáveis em oferecer educação ao “povo”. Era como que um apelo indireto: já que o
mundo se modernizava, a contenção social não mais se poderia fazer pelos valores senhoriais,
sendo necessário adotar o liberalismo como conveniência na manutenção da hierarquia social.
Um liberalismo de conveniência inclusive porque colocava como protagonistas das políticas
públicas os intelectuais. É o que unia Roquette e Anísio, como se evidencia a seguir:
Semelhante tarefa [educar o “povo”], sem dúvida a maior em uma organização
democrática, não pode ser confiada a quaisquer pessoas. Muito menos a um corpo de homens
e mulheres insuficientemente preparados, sem visão intelectual e sem visão social e que mais
não podem fazer do que abastardar a função educativa até o nível desolador de ineficiência
técnica e indigência espiritual em que se encontra em muitos casos (Teixeira, 1932b, s. p.).
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Mesmo lembrando, diplomaticamente, que este não seria o caso do Distrito Federal –
que teria bons professores nas escolas, mas ainda uma estrutura de ensino intensamente
dominada pelos católicos –, Anísio alertava ser necessário reformar a Escola Normal e
estabelecer a Secundária anexa para uma formação docente mais adequada, contando com
intelectuais de peso nos quadros do IERJ e disponibilizando modernos recursos da pedagogia
e laboratórios experimentais em diferentes áreas. Anísio explicava, ainda, que
A formação dos professores, assim compreendida, é uma formação de tal ordem prática que
o centro de gravidade da escola são os estabelecimentos anexos de ensino primário, que
devem funcionar como laboratórios para a demonstração (ensino modelo), para a
experimentação (ensino de novos métodos) e para a prática do ensino (classes de aplicação)
(Teixeira, 1932b, s. p.).

A formação de professores secundários seria um objetivo de médio e longo prazo
(algo que marcava posição contra os educadores da ABE que defendiam a universidade como
espaço de formação para docentes desse nível de ensino), mas antes a prioridade seria o
primário. Figuras ilustres lideraram o processo de reformulação educacional no DF:
Afrânio Peixoto, professor do Instituto de Educação, antes diretor e professor da Escola
Normal, será o Reitor da UDF [que abrigou o IERJ como uma de suas unidades] convidado
por Anísio. Manuel Bergström Lourenço Filho continuará Diretor do Instituto de Educação,
dirigindo a Escola de Educação, que permanecerá com a mesma estrutura interna e
professores, mas assumirá agora a função – adiada desde a criação do Instituto de Educação,
em 1932 – de formar professores secundários (Accácio, 1993, p. 281).

O IERJ, embora tenha sido criado no mesmo dia em que foi publicado o Manifesto,
demorou a ser incorporado à universidade, o que só ocorreu em 1935 com a criação da UDF
(Vidal e Rodrigues, 2004, p. 94). Sob acusações de que era comunista (quando, na verdade,
identificava-se como um liberal-democrata), Anísio Teixeira deixou a Secretaria Geral de
Educação e Cultura em 1º de dezembro de 1935. Diversos professores saíram do IERJ (muitos
perseguidos por disputas profissionais disfarçadas de acusações ideológicas) e a UDF foi
progressivamente enfraquecida, até ser absorvida pela Universidade do Brasil (1939):
Semelhante à USP na concepção, a UDF não dispunha, contudo, da mesma rede social de
apoio. A instituição paulista foi percebida, pelas elites locais, como parte de um projeto de
redenção política através da afirmação da hegemonia cultural paulista. E, como tal, legitimouse e pôde ficar relativamente ao abrigo de tempestades políticas. Já a UDF não contou com o
mesmo tipo de escora social no momento em que foi sacudida pela reverberação do processo
de radicalização política de meados da década de 30.
Com efeito, já no ano de sua criação, o projeto perderia seu mentor e defensor no governo
municipal com o alijamento de Anísio Teixeira, resultado da queda do prefeito Pedro Ernesto.
Em conseqüência, enfraquecia-se brutalmente a posição dos intelectuais ligados à ABE (…).
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Solidificava-se a aliança entre o Ministro da Educação e as lideranças católicas contra um
projeto universitário que se queria assentar sobre a autonomia e a liberdade de opinião e de
pesquisa. Em 1937, a reitoria da UDF, que já fora ocupada por Afrânio Peixoto e Afonso
Penna Filho, foi entregue a Alceu Amoroso Lima, que se incumbiu de preparar a sua extinção
(Almeida, 2001, p. 234).

Francisco Campos assumiu a Secretaria antes ocupada por Anísio (ainda na gestão
Pedro Ernesto) e a Reitoria da UDF (fevereiro/ março 1936), até a nomeação de Afonso
Penna Filho para este último cargo (Accácio, 1993, p. 288). Lourenço Filho permaneceu no
IERJ tentando manter as orientações pedagógicas originais até sua saída em 31 de dezembro
de 1937 (ibidem, p. 289), quando, ao ter de optar por um único cargo, permaneceu somente no
Instituto de Pesquisas Educacionais (IPE) do Distrito Federal. Mário de Brito saiu da Escola
Secundária na mesma época.
Outros amigos de Roquette foram perseguidos e perderam seus cargos na Secretaria de
Educação (Edgard Süssekind de Mendonça35 e Paschoal Lemme), enquanto alguns
permaneceram, mas pressionados (como Francisco Venancio Filho, que se garantiu
institucionalmente por ter trânsito tanto entre os escolanovistas quanto entre os católicos). Em
1939, o IERJ deixou de ser instituição de ensino superior, voltando a ser apenas uma escola
normal (Accácio, 1993, p. 293). Os estudos pedagógicos superiores só voltariam a ser
implantados no Brasil ao final dos anos 1950 (Vidal e Rodrigues, 2004, p. 95). Antes, porém,
as tensões em seu interior conduziram-na a um rumo pouco fulgurante: Basílio de Magalhães,
que chegou a ser diretor interino da instituição, comentava a incompetência ou, quando não
era o caso, o autoritarismo dos educadores católicos (no caso, mencionou Paulo de Assis
Ribeiro, Tristão de Athaíde e o monge Xavier de Matos) que ocuparam postos
hierarquicamente superiores ao IERJ após a queda de Anísio Teixeira: “que amargos meses os
que (…) tive de passar na direção daquela casa de ensino suportando os três citados meus
superiores hierárquicos!” (Venancio Filho, 1995, p. 61).
Quando a Rádio Escola Municipal (PRD-5) foi inaugurada, em 1934, surgiu
estreitamente vinculada ao IERJ. Não era ocasional, portanto, o fato de sua programação
destinar-se aos primeiros anos de escolaridade (o primário), foco da instituição recentemente
remodelada. Veremos, mais adiante, as justificativas teóricas de Roquette-Pinto para a
preferência pelos alunos do primário como público ouvinte, mas em nenhum momento o
antropólogo fez referências a essa característica estrutural do IERJ, que condicionou em
35

Mendonça envolveu-se tanto em lutas políticas e educacionais que, nesse segundo campo de atuação, chegou a
sofrer um atentado contra sua vida na VI Conferência Nacional de Educação (1934), em Fortaleza. O episódio se
deu após ter enfrentado militantes integralistas que defendiam uma moção a favor do ensino religioso (Carvalho,
2003, p. 232). A perda do cargo no DF, em 1935, representou a continuidade desses embates pregressos.
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grande medida a organização da PRD-5, até porque a emissora precisou de colaboradores,
dentre os quais docentes e professorandos do IERJ, para se manter no ar com baixo custo.
Um dos propósitos do IERJ era “a melhoria dos processos didáticos”, através de uma
integração maior das disciplinas, agora reunidas em Seções – organização inspirada nos
Teacher’s Colleges dos EUA (A UDF também adotou esse modelo). Além disso, a instituição
foi organizada para o ensino propedêutico e não profissionalizante, duas finalidades ainda
misturadas, segundo Anísio Teixeira, nas escolas normais. Nesse sentido, sua finalidade era
educativo-cultural, similar ao modelo de radiodifusão roquetteano, que variava apenas de
acordo com a conjuntura ou com as emissoras, ora pendendo mais para a cultura (PRA-2) ou
para a educação (PRD-5). Apesar das duas rádios terem espaços dedicados ao ensino
profissional (mas restritos à radiotécnica), o caráter de ambas era sobretudo propedêutico (tal
como o IERJ) e seu objetivo era cultivar o gosto por saberes eruditos dos radiouvintes.

4.7. Villa-Lobos e Roquette-Pinto no IERJ: um duo acima de qualquer suspeita
Nesse contexto de um ensino propedêutico no IERJ e das iniciativas para estruturar a
Rádio Escola Municipal, surgiram a Superintendência de Educação Musical e Artística
(SEMA, destinada ao canto orfeônico e liderada por Villa-Lobos) e outras Superintendências.
Vale detalhar alguns aspectos do orfeonismo no Rio de Janeiro dos anos 30 para compreender
porque, apesar de ter sido gestado na administração Anísio Teixeira, esta prática se adaptou
sem problemas à queda do educador, da mesma forma que ocorreu com a PRD-5 de Roquette.
O projeto [do IERJ] determina a formação de mestres especializados para música, desenho
e artes industriais e domésticas, educação física e saúde. Todos esses professores receberão o
preparo especializado necessário ao exercício eficiente do seu mister na escola primária, não
sendo precisos maiores esclarecimentos para fundamentar a necessidade de sua especialização
e a das funções que lhes competirão na escola renovada (Teixeira, 1932b, s. p.).

Villa-Lobos era grande amigo de Roquette-Pinto. Anísio Teixeira chamou o
compositor para organizar a SEMA em 1932. O primeiro encontro dos dois foi descrito em
artigo no Jornal do Comércio, no início dos anos 1960 (e reproduzido na Revista Brasileira
de Estudos Pedagógicos em 1961). Apesar da impressão inicial de arrogância que o
compositor despertou, Anísio tinha afinidades de concepção com Villa e via nele mais um
nome forte para se somar à sua prestigiada e competente equipe:
Nem em um só momento perdi de vista o que significava, para a educação musical das
crianças da Capital do Brasil, contar com o poder de criação e de inspiração de um dos
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maiores gênios musicais não só do Brasil, mas de todas as Américas. De tudo que estávamos
tentando, no antigo Distrito Federal, nada me parecia mais importante do que essa integração
da arte na educação popular. E, de todas as formas de arte, nenhuma me parecia mais própria
do que a da música. E era exatamente nesse setor que as circunstâncias haviam permitido, num
verdadeiro milagre, as escolas do antigo Distrito Federal contarem com a liderança, o
devotamento e o entusiasmo inexcedíveis da maior expressão musical do povo e das terras
brasileiras. Imagine-se Bach dirigindo o serviço musical das escolas da Alemanha! Nada
menos fora o que o destino viera oferecer aos meninos e meninas do Rio (Teixeira, 1961).

Era a oportunidade perfeita de oferecer cultura “civilizada” e formar as gerações novas
em padrões de gosto estético supostamente mais “elevados”. Simultaneamente, era uma forma
de fazer com que as artes, elemento valorizado pelo movimento escolanovista, não se
restringissem a um pequeno círculo de apreciadores nas classes cultas, mas que fossem
conhecimentos desfrutados pelos alunos em todas as escolas. Era uma perspectiva
simultaneamente “civilizadora-impositiva” e liberal-democrática. Especificamente, o canto
orfeônico contou com a realização de festivais cívicos em que se concentravam milhares de
cantantes, eventos adequados ao desenvolvimento do fervor nacionalista desejado na época.
Também é necessário ressaltar que esse ritual coletivo era considerado como uma ferramenta
capaz de expressar a “alma” do “povo”, entendido como “massa” uniforme que “brotava” do
território nacional (lembrando o conceito de antropogeografia de Roquette-Pinto) e se
cristalizava simbolicamente na liderança de Villa-Lobos, entendido como representante do
país no concerto das Nações e capaz de inserir a cultura brasileira na cultura Universal:
Quando começaram as grandes exibições públicas, o povo cantou com as crianças e o país
assistiu maravilhado e comovido as harmonias de suas florestas, dos grandes ventos dos seus
desertos, as melodias dos seus rios e as dores e alegrias de suas diferentes raças, toda a
epopéia enfim de um povo, misto e complexo, mergulhado nas extensões tropicais de um
continente, posta em som, posta em ritmo, posta em música, numa grande e lírica explosão de
afirmação e grandeza. O canto orfeônico e o canto coral alcançaram nas plagas da América
um dos seus grandes triunfos. Um compositor de primeira grandeza, expressão genuína de seu
povo e seu continente, saíra das salas de concerto e dos teatros e fora para as escolas, para a
rua, para as praças fazer as crianças participarem do próprio trabalho de criação da música de
um povo. Não sei de esforço maior para a nossa integração em uma cultura própria e
autóctone (Teixeira, 1961).

Note-se como a noção de imbricamento entre Homem e Natureza de Anísio Teixeira
aproximava-se da matriz antropológica do pensamento roquetteano. As raças, colocadas no
mesmo patamar dos elementos naturais – florestas, desertos e rios – são o terreno capaz de
semear a cultura. E as raças eram caracterizadas por psicologismos (“dores e alegrias”), tal
como Roquette fazia. Além disso, o “povo” é concebido a partir da mestiçagem. Em síntese, a
cultura era entendida, para Anísio, como síntese da psicologia do “povo”, que por sua vez era
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produto da mestiçagem das raças, as quais se definiam por sua relação com a Natureza do
território nacional. Seus preceitos apresentavam, a despeito de seguir uma linha mais
filosófica, humanística e liberal-democrática, metáforas ainda fortemente biologizantes que,
de alguma forma, enformavam a construção social daquele momento. Se tais metáforas não
expressavam exatamente os eixos fundamentais estruturantes das concepções pedagógicas de
Anísio, pelo menos ilustravam as dificuldades da intelectualidade de se desvencilhar de um
certo organicismo, mesmo que tentassem.
Anísio parecia acreditar realmente que o ensino musical e as concentrações orfeônicas
seriam capazes de “fazer as crianças participarem do (…) trabalho de criação da música de
um povo”. A educação não aparece como mera transmissão de conhecimentos ou de cultura,
mas como arma política para a construção da nação. Era um esforço que tinha a anuência de
Vargas, mas não fora gestado no contexto da administração federal. Villa-Lobos
provavelmente se inspirou no modelo de orfeonismo do educador paulista Fabiano Lozano e,
contando com o apoio do Prefeito Pedro Ernesto (que ambicionava a presidência) e de Anísio
Teixeira, pôde aplicar a medida em larga escala no Distrito Federal.
Não se pode fazer associação mecânica do canto orfeônico com o varguismo, como é
usual. A continuação e o fortalecimento do orfeonismo após as perseguições a Anísio (e sua
saída da pasta da Educação e Cultura) apenas significam que a prática permaneceu sendo
interessante para o regime. O movimento orfeônico era bastante resiliente, tendo afinidades
programáticas e conceituais tanto com o contexto da Primeira República (surgiu no Estado de
São Paulo nas décadas de 1910 e 20) quanto com as administrações de Pedro Ernesto na
Prefeitura do Distrito Federal – que não era reduto das forças mais conservadoras da época; ao
contrário, era bastante aberta do ponto de vista político-ideológico – e de Vargas no governo
federal. Aconteceu processo similar com a radiodifusão escolar. Além de Roquette ser grande
amigo de Villa-Lobos, os dois projetos se adaptaram a esses diferentes contextos.
No entanto, a experiência de simular, com o canto orfeônico, as grandezas da nação e
as belezas da Natureza não era tão prazerosa e tampouco educativa para muitos estudantes.
Podemos ter uma noção do quanto eram penosas as concentrações orfeônicas pelos
depoimentos colhidos por Liéte O. Accácio de alunas da época:
(…) Temperamental, de maneiras bruscas, Villa-Lobos ocasionava reação negativa por parte
do professorado e dos alunos, especialmente nos ensaios para as grandes demonstrações de
caráter nacionalista que se começa a promover enaltecendo a Pátria e datas cívicas.
Há atividades de Canto Orfeônico no Estádio do Fluminense (…) em outubro de 1932
(possivelmente comemorativas do aniversário da Revolução de 30), com participação das
Escolas Primária e Secundária do Instituto de Educação e provocando tanto desgaste físico
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que, além de atender aos alunos do Instituto de Educação, os médicos Oliveira Mello e Raul
Pontual de Petrolina, que os acompanham, necessitam assistir mais 42 educandos de outras
escolas. Observamos aí a medida da afluência e importância atribuídas a essas demonstrações
já nesses primeiros anos da Revolução, utilizadas como estratégia de reconstrução social e
moral dentro de padrões cívico-nacionalistas (Accácio, 1993, p. 197-198).

Em seu estudo sobre o IERJ, Accácio conseguiu levantar o elemento fundamental que
sustentou a grandiosidade das manifestações orfeônicas: a ausência dos alunos implicaria em
reprovação. Diante disso, os alunos compareciam aos eventos públicos:
Os ensaios e demonstrações, que se sucedem durante todo o período de Vargas,
apresentam-se tão cansativos que são vistos com má vontade por muitos alunos, torcendo pela
queda do maestro dentro do chafariz do pátio do Instituto quando rege da borda deste, não se
compensando nem com as viagens de bonde especial até os estádios. Lembra nossa
entrevistada, antiga aluna do Instituto de Educação:
“Eu tenho uma memória do Villa-Lobos muito ruim. Porque nós íamos para aquele campo
do Vasco (naquele tempo não havia Maracanã) e ele botava toda a criançada das escolas
primárias e do Instituto de Educação. Nós íamos para lá de bonde. Chegávamos às 10 horas da
manhã, debaixo de um sol terrível, para fazer o célebre ensaio geral. E às 3 horas da tarde
chegava o Getúlio. E ficávamos lá, sem ter comida, sem ter nada. Lá debaixo de um sol
terrível. Depois que acabava a tal Hora da Independência, começavam os bondes a sair. Nós
chegávamos à casa 7 horas da noite. Então, nossa memória de Villa-Lobos não é nada
agradável. Um sofrimento terrível. E tinha mais uma coisa: quem faltasse tinha 7 faltas em
Educação Física”.
Dessa forma, os alunos ficam impedidos de escapar às obrigações impostas pelo maestro,
pela possibilidade de reprovação em Educação Física (que realmente se efetiva para alguns,
levando à necessidade de complementação de aulas nas férias, como relata a mesma ex-aluna)
(Accácio, 1993, p. 199-200).

Mas Villa-Lobos não era mal quisto no IERJ apenas por alunos. Boa parte dos
professores também não tinha boas relações com Villa, que impunha “exigências a respeito do
uso do auditório e sala de música em momentos que desalojam outras atividades do horário
letivo” (Accácio, 1993, p. 200). Ainda conforme a autora, em agosto de 1932, o diretor do
IERJ, Lourenço Filho, conseguiu deslocar os ensaios e aulas do maestro para o Teatro João
Caetano, mas em 1934 Villa voltou para o IERJ, disputando o auditório com o curso de teatro.
Os espaços do IERJ eram valorizados, pois abrigavam eventos de prestígio desde que
Fernando de Azevedo levou a então Escola Normal para a rua Mariz e Barros. Conforme
Sarita L. Schaffel salienta, havia a “participação das alunas mestras em eventos cívicos, que
contavam com a presença dos mais altos dignatários do país, por ser a capital da República
(…). O próprio comércio que se instala nas cercanias do educandário visa atender às
necessidades dos alunos” (Schaffel, 1999, p. 135).
O educandário abrigou eventos dos mais variados matizes políticos, inclusive a
inauguração do braço feminista da Aliança Nacional Libertadora (ANL) e, portanto, do
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Partido Comunista: “as mulheres antifascistas haviam formado a União Feminina do Brasil.
Sua primeira reunião pública realizou-se no Instituto de Educação, na Rua Mariz e Barros,
cedido pelo Governador (sic) Pedro Ernesto” (Silva, 1969, p. 173). Nos dias 13 e 14 de julho
de 1935 a ANL e a União Feminina foram fechadas pelo governo (ibidem, p. 191). Além
disso, o prestígio do IERJ atraiu outras instituições de ensino para as redondezas:
(…) vários estabelecimentos de ensino se instalaram na Mariz e Barros. O Instituto
Guanabara (…); o Colégio Paiva e Souza, que tinha como proprietária a diretora Alfredina de
Paiva e Souza (…) [professora do IERJ]; o Colégio Silvio Leite, que abrigava os cursos
primário, ginasial, clássico e científico era dos mais tradicionais do bairro.
Na rua Ibituruna, próxima à Mariz e Barros, na década de 40, localizavam-se o Colégio
Ibituruna, o Instituto Menino Jesus, o abrigo Teresa de Jesus, que desde 1919 acolhia crianças
carentes, e o Colégio Franklin Delano Roosevelt. Na Rua Senador Furtado (…), situavam-se
duas escolas públicas municipais, Benedito Ottoni e Bárbara Ottoni, reconhecidas pela
qualidade do seu ensino primário em décadas passadas (Schaffel, 1999, p. 136).

A importância do IERJ explica a disputa pela ocupação de seus espaços internos por
parte de seus renomados docentes. Villa-Lobos não teve problemas apenas com outros
colegas. O próprio diretor da Escola Secundária, Mário de Brito, rechaçou um plano de
orientação para o ensino de música assinado pelo regente, dando autonomia aos professores
para procederem como considerassem adequado (Accácio, 1993, p. 200).
Mas as dificuldades de Villa eram mais de entendimento com seus pares do que
propriamente divergências de concepção educacional. Roquette-Pinto, por sua vez, era um
dos poucos que convivia bem com o compositor. Era inclusive, um dos membros da
Comissão de Canto Coral da SEMA. Afeito a solenidades e rituais cívicos, o antropólogo
chegou a elaborar, inclusive, as palavras oficiais da saudação orfeônica: “prometo de coração
servir à Arte para que o Brasil possa, na disciplina, trabalhar cantando” (Sylvio Salema apud
Dângelo, 1994, p. 146). Ademais, Roquette-Pinto tinha forte ligação com o Orfeão dos
Professores de Villa, cujo assistente era Sylvio Salema, tão marcado pelo pensamento
roquetteano que se dedicou posteriormente a estudar a música indígena brasileira.

4.8. O rádio e a educação diante das leis dos anos 30 e a perspectiva de uma rede
nacional
Enquanto o IERJ fornecia um ambiente extremamente favorável para colocar em
marcha a concretização da Rádio Escola Municipal, a radiodifusão brasileira começava a
tomar um rumo distinto daquele delineado em sua primeira década de existência. O Decreto
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20.047, de 27 de maio de 1931, marcou a adoção legal do modelo de radiodifusão pluralistaconcorrencial (inspirado nos EUA), prevendo a coexistência de emissoras públicas e privadas
em regime de livre-concorrência. Igualmente, determinou a criação da Comissão Técnica de
Rádio (CTR) e a constituição de uma rede nacional de transmissões sob a orientação do
Ministério da Educação e Saúde. O Decreto 21.111, de 1º de abril de 1932, somou-se ao
anterior na regulamentação da radiodifusão. Anúncios comerciais foram legalmente
permitidos, contanto que não ultrapassassem 10% do total da programação. Com o advento do
Estado Novo (novembro de 1937) e o fortalecimento da censura, o veículo foi atingido e “se
retraiu para, logo em seguida, continuar seu processo de crescimento” (Calabre, 2004, p. 19).
Segundo José Inacio de Melo Souza, “o rádio nasceu controlado pelo Estado e assim
continuou. [O Decreto de 1932] (…) no seu Art. 3o já estipulava os processos de transmissão
de imagens e sons destinados ao público, fossem por radiotelevisão ou radiocomunicação,
como de alçada da União” (Melo Souza, 2003, p. 41). Com o novo regulamento,
(…) o rádio vai adquirindo as características de um meio de difusão de massa, deixando o
diletantismo para trás, profissionalizando-se. Distancia-se a época do rádio-clube à medida
que vai surgindo o rádio-empresa, que em geral dá bom retorno aos investidores. (…)
A hegemonia do rádio comercial sobre a tendência pública não significou que as
preocupações educativas deixassem de existir completamente. Embora à margem, elas
continuaram tendo o apoio de alguns legisladores e empedernidos entusiastas, inclusive na
iniciativa privada. Foi o caso do programa radiofônico “Quarto de Hora Educativo”, de 1933,
criado pela Conferência Brasileira de Radiodifusão, no Rio de Janeiro (…). Neste mesmo ano,
aprovou-se o Código de Educação do Estado de São Paulo (Decreto no 21.240, de 4/4/33)
[Fernando de Azevedo estava à frente do Departamento de Educação], que se referia, do artigo
121 ao 138, aos serviços estaduais de rádio e cinema educativo (Amayo, 1992, p. 122-123).

A aprovação do Código de Educação paulista foi comemorada por Anísio Teixeira, em
carta a Fernando de Azevedo de 26 de junho de 1933. Teixeira dava-lhe “os parabéns a S.
Paulo e à educação nacional por essa obra magnífica de consolidação, articulação e
sistematização geral do complexo e vasto aparelho educacional, cuja reorganização profunda
lhe está cabendo fazer” (Vidal, 2000, p. 17). No Código, previa-se rádio e cinema educativos.
A Circular n. 24 da Diretoria Geral de Ensino do Estado de São Paulo, que
regulamentou o Código de Educação estadual em 1934, estabelecia em seu Art. 3º: “o Serviço
de Rádio e Cinema Educativo terá um professor técnico, um operador-chefe e um operador”
(São Paulo, Estado, 1934, p. 7). Ao chefe do serviço, dentre outros compromissos, caberia
fiscalizar a instalação de aparelhos de cinema e rádio, organizar e “fiscalizar” (censurar)
programas de rádio e zelar pelo “funcionamento do Curso de Organização de Rádio-Escola”,
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destinado a formar professores para o uso pedagógico do veículo, e pelo Curso de Telegrafia e
Radiotelegrafia, profissionalizante.
No que se refere ao rádio, foi prevista a realização de irradiações de programas
educativos de meia hora, “inicialmente” duas vezes por semana, ao lado de “comunicados
oficiais, o boletim meteorológico e a efeméride principal do dia, com um ligeiro esboço
histórico”, estes diários, exceto domingos e feriados (ibidem, p. 21). Os programas ficariam a
cargo da Diretoria Geral do Ensino, seriam destinados “de preferência a alunos e professores
de escolas primárias e secundárias” (loc. cit.) e teriam por base os seguintes conteúdos:
Art. 97 – Os programas para os alunos deverão ser extraídos do seguinte:
1 – História, anedotas. Humorismos.
2 – Efemérides. Comemorações.
3 – Biografia dos grandes brasileiros mortos.
4 – Canções populares infantis a fim de despertar o interesse pelo folclore e manter a
tradição brasileira.
5 – Hino Nacional e hinos escolares.
6 – Músicas brasileiras acompanhadas de biografia dos respectivos compositores.
7 – Ensino do alfabeto Morse.
8 – Conselhos sobre higiene, sobre ginástica e esportes.
Art. 98 – Os programas que se destinam aos professores constarão de:
1 – Conselho sobre ética profissional.
2 – Palestras e conferências sobre higiene, puericultura, economia doméstica, literatura
infantil, folclore, jardinagem, noções de agricultura (Código de Educação, Art. 134-135).
3 – Orientação didática
4 – Música fina de canto, conjuntos instrumentais, coros etc. de um mesmo compositor em
cada programa, precedida de breve biografia do mesmo, acompanhada de uma notícia crítica
histórica.
5 – Músicas nacionais obedecendo, da mesma forma, o programa para música fina.
6 – História da música brasileira. Folclore musical brasileiro.
7 – Bibliografia (Notícia dos últimos livros aparecidos e revistas publicadas).
8 – Comentários sobre ginástica e esportes (São Paulo, Estado, 1934, p. 21).

A emissora do Estado de São Paulo (PST-2) entrou em funcionamento em 30 de
agosto de 1937, contando com 16 estações transmissoras e receptoras. “A rede do Serviço de
Rádio destina-se à transmissão diária de ordens de serviço entre a repartição central e as
escolas subordinadas” (Salgado, 1946, p. 95). Ligada à Superintendência de Ensino
Profissional, disponibilizava uma programação com informes administrativos, cursos de
eletrotécnica e boletins metereológicos oriundos das estações do interior paulista.
Registravam-se também “preleções e palestras cívicas (…). Ao lado desse trabalho, o Serviço
de Rádio mantém periodicamente cursos educativos, destinados não somente aos alunos das
escolas profissionais mas, também, a quantos se interessem pelas aulas irradiadas” (loc. cit.).
Em meados da década de 1940 os cursos de inglês e telegrafia tinham 1.639 alunos. Álvaro
Salgado ainda acrescentava que “as estações da rede são operadas por locutores escolhidos
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entre o pessoal administrativo ou docente das escolas: tais funcionários servem
voluntariamente sem qualquer remuneração. Os serviços técnicos são prestados da mesma
maneira por um técnico do ensino profissional” (1946, p. 96).
Se o rádio educativo sobreviveu e se manteve com a PST-2, ainda que restrito em
termos de projeto educativo-cultural (pois voltado quase unicamente ao ensino técnico
radiofônico), o “Quarto de Hora Educativo” da CBR implicava em abordagem mais ampla,
mas teve suas transmissões interrompidas em 1934. Antecipando-se ao governo na
constituição de uma “rede nacional” de radiodifusão (a prevista pelo Decreto de 1931, que
seria coordenada pelo Ministério da Educação), o “Quarto de Hora Educativo” era “levado ao
ar entre 18:45 e 19 horas, às segundas-feiras, por um link de 13 estações cobrindo sete
estados” (Melo Souza, 2003, p. 80). O autor considera, ainda, que “a ação, a duração e os
efeitos do programa educativo da CBR são desconhecidos. Provavelmente eles deviam seguir
o modelo de outros ‘quartos de hora’ realizados sob a chancela de Roquette-Pinto, porém com
o poder amplificado pelo link de emissoras da CBR” (ibidem, p. 81). O formato de programa
do “Quarto de Hora” (literário, educativo etc.) da Rádio Sociedade havia se consolidado como
o protagonista do campo da radiodifusão educativo-cultural, sobrevivendo inclusive às
investidas do setor comercial. Na radiodifusão mercantil, “o comércio e a indústria forçam os
programadores a mudar de linha: para atingir o público, os ‘réclames’ não podiam
interromper concertos, mas passaram a pontilhar entre execuções de música popular, horários
humorísticos e outras atrações” (Ortriwano, 1985, p. 15).
Com o Decreto 24.655, de 11 de julho de 1934, as regras estabelecidas no Decreto
21.111 foram detalhadas. Dentre os objetivos da medida de 1934, incluíam-se a determinação
de “novas condições para a outorga de concessões”, “promover a unificação desses serviços
[de radiodifusão], estabelecendo a forma de constituição da rede nacional” e “fixar as
condições técnicas a que devem obedecer as estações desta rede” (Brasil, Leis, 1935, p. 3).
Como o programa obrigatório nacional (que viria a ser a “Hora do Brasil”) ainda não
tinha sido fixado através da CBR de Roquette-Pinto, o Decreto previa que uma emissora
existente seria a responsável pela transmissão original. No entanto, ela não deveria ser
necessariamente uma estação oficial: “Art. 5º – É obrigatória a retransmissão do programa
nacional pelas estações das concessionárias e permissionárias. A sua transmissão será feita
por uma dessas estações, escolhida por determinação do Governo” (Brasil, Leis, 1935, p. 4).
Outro item do Decreto 24.655 deve ser ressaltado:
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Art. 4º – Além da observância das condições técnicas que venham a ser estabelecidas em
instruções ou convenções e acordos internacionais, as estações de radiodifusão deverão
satisfazer às seguintes exigências:
a) energia mínima, na Antena, de 5.000 (…) watts (…):
I – No Distrito Federal e na Capital do Estado de São Paulo (Brasil, Leis, 1935, p. 4).

Com isso, uma estação radiofônica não poderia ser mais amadora para ser reconhecida
pelo governo, tal como eram as emissões da década anterior. No entanto, a PRA-2 (Rádio
Sociedade do Rio de Janeiro, depois Rádio Ministério da Educação) e a PRD-5 (Rádio Escola,
depois Difusora, da Prefeitura do DF), as duas sediadas na cidade do Rio de Janeiro, não
obedeciam ao menos a uma das especificações relativas. A PRD-5 tinha uma potência na
antena de 1.500 watts, segundo Roquette-Pinto informava a Anísio Teixeira no início de
1934. Mas o Anuário estatístico do IBGE registrava a mesma emissora com 1.000 watts de
potência na antena em 1939, similar à da a PRA-2 (IBGE, 1941, p. 1121). Na mesma fonte,
vemos que todas as estações comerciais já dispunham do mínimo de 5.000 watts de potência
na saída da antena. Por sua vez, as outras exigências técnicas do Decreto nº 4.655 não eram de
difícil cumprimento para a PRA-2 e para a PRD-5: eram especificações voltadas para
proporcionar uma recepção melhor e, principalmente para o que a freqüência de uma estação
não “invadisse”, ainda que não-intencionalmente, espectros de outras emissoras.
Roquette-Pinto, em relatório ao ministro Gustavo Capanema, reclamava a ampliação
da potência da PRA-2, já quando esta tinha sido transferida para a União: “o próprio
transmissor precisa de melhoramentos: estágio de 5 kw, mínimo, mesmo porque é o mínimo
que a legislação federal exige para o Distrito Federal a partir de janeiro. E a PRA-2 só tem 1
kw” (Roquette-Pinto, 1936, p. 1). Para tanto, João Labre Jr., operador-chefe da ex-Rádio
Sociedade do Rio de Janeiro, se propunha a, num prazo de 3 anos,
(…) fazer magnífica estação, com despesa inicial de 150:000$000 e quota mensal de
20:000$000, sem prejuízo para funcionamento do transmissor, aproveitando-se material
existente, ficando no futuro a estação de reserva (a atual PRA-2), a nova estação com 2
estúdios e 10kw, modernizada.
Tudo [contando outras despesas para a adequação às leis] por 870:000$000. Pelos preços
pedidos diretamente no estrangeiro, uma estação de 50 kws custaria £ 30.000 e outra de 5 a
10, £ 16.000. Qualquer estação do Rio tem 10 kw, ondas largas (Roquette-Pinto, 1936, p. 2).

Baseado nas demandas de Labre Jr., Roquette pediu a instalação do transmissor fora
da área urbana – em terreno do Ministério da Agricultura (ao qual o MN fora subordinado até
1931) entre Penha e Olaria, em um edifício em Fazenda Grande –, para evitar interferências
nas emissões. Nenhum dos pedidos foi atendido, sendo que o primeiro era considerado
fundamental para o bom funcionamento e manutenção das transmissões. Destacava que “o
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equipamento de estúdio-microfone, amplificador de microfone, reprodutor de discos precisa
ser reformado” e que a equipe técnica precisaria ser ampliada (Roquette-Pinto, 1936, p. 1).
Havia, ainda, a requisição para uma futura estação para ondas curtas. Com o intuito de
obter tais melhoramentos, utilizou-se de argumento ambíguo, que pode evidenciar sua posição
política (estaríamos diante de uma das raras declarações políticas do antropólogo, em um
documento de circulação interna) ou ser compreendido como retórica para agradar o ministro
e, assim, obter os recursos financeiros pretendidos:
Grandes vantagens teriam para o Governo uma estação de 5 a 10 kw, ondas médias,
combinada com 5kw, ondas curtas, pela possibilidade de controle político, combate às
doutrinas más, difusão de nacionalidade, comunicação de princípios de educação e cultura
(Roquette-Pinto, 1936, p. 3).

O que mais se destaca é que os “princípios de educação e cultura” aparecem em último
lugar, ao contrário da maioria de suas declarações públicas. Outra possibilidade interpretativa
se refere ao fato de que o relatório foi produzido nos primeiros meses de 1936, período em
que grassava a repressão aos comunistas, colaboradores, simpatizantes, suspeitos e inimigos
políticos. Em meio à “caça às bruxas”, Roquette manteve-se fiel ao governo. Provavelmente,
preocupava-se com o destino da PRA-2, doada naquele ano à União.
Agindo em outra frente, requisitou de Getúlio Vargas a organização do programa
obrigatório e a estruturação de uma rede de radiodifusão nacional. Na verdade, Vargas havia
solicitado a Roquette um parecer sobre a melhor forma de se fazer propaganda para o governo
através do rádio e do cinema. Roquette fez da resposta um pedido de medidas de proteção à
CBR, lutando pela hegemonia da radiodifusão educativo-cultural. Apresentou 3 opções para a
propaganda governamental, descartando a primeira e incentivando as outras duas.
A idéia de construir uma nova estação e montar programações diferentes das já
estabelecidas foi desaconselhada devido aos altos custos:
Instalar o governo possantes estações de ondas curtas e médias, encarregando-se
diretamente do seu funcionamento técnico e dos programas.
Não nos parece aconselhável. As despesas de instalação de manutenção andariam
anualmente por alguns milheiros de contos. A manutenção dos programas exigiria outro tanto.
A título de informação:
A mais antiga das nossas sociedades de rádio – a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro –
gasta, por dia, na manutenção dos serviços que presta ao público, 1:000$000. E nenhum dos
seus diretores recebe remuneração (Roquette-Pinto, 1934).

Até aqui, o argumento parece ser de ordem puramente econômica: se a PRA-2, pouco
potente em relação a outras emissoras, já custava a cifra indicada, uma estação nova custaria
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ainda mais. Essa questão era constantemente evocada pelos diversos níveis de governo para
recusar a implantação de estações e sistemas de radiodifusão sob guarida estatal (voltados à
promoção da cultura oficial), seja no setor da educação ou em outros. Contudo, a
contraposição com as outras opções apresentadas por Roquette – focadas no aproveitamento
da estrutura da CBR como única alternativa viável para a propaganda do governo – sugere
que o problema não era apenas orçamentário. A segunda solução era a seguinte:
Aproveitar-se o governo dos serviços já organizados e em funcionamento da CBR, tomando
a seu cargo custear uma hora diária de programas organizados a propósitos.
Este processo poderá ser posto em prática imediatamente. As despesas totais, parte técnica
e programas organizados por pessoas da confiança do governo, seriam de cerca de 2:000$000
por dia. As irradiações que a CBR está fazendo, uma vez por semana por meio de todas as
suas estações de onda média e da estação de ondas curtas da Rádio Internacional do Brasil,
alcançam o mundo inteiro, segundo documentos provenientes de todos os Continentes
(Roquette-Pinto, 1934).

Com isso, o governo não precisaria instalar novos transmissores e teria uma rede de 13
emissoras em vários Estados – sediadas no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte,
Porto Alegre, Belém, Recife e Salvador (ver Anexo B) – à sua disposição, tendo inclusive a
possibilidade de irradiar para o exterior. A contrapartida é que 2 contos de réis diários fossem
dados a CBR, presidida por Roquette. Desse modo, o antropólogo oferecia-se para ser uma
espécie de chefe da propaganda do governo de Vargas. Isso se caracteriza, finalmente, na
terceira “solução” para a propaganda do governo por meio do rádio, na qual Roquette
lembrava que o Decreto nº 21.111 previa um sistema nacional de radiodifusão e que a CBR já
havia enviado ofício ao Ministério da Viação em 7 de novembro de 1933 destacando isso e
requisitando que a Confederação assumisse tais serviços, subordinada ao Ministério da
Educação:
Naquele requerimento apresentado pela CBR, pede ao governo que lhe seja dada concessão
por dez anos para estabelecer a rede nacional de que trata o Decreto nº 21.111, de 1º de março
de 1932, obrigando-se, entre outras coisas, a fazer o programa nacional diário subordinado às
determinação do Ministro da Educação e a veicular a propaganda do Brasil no Exterior.
Para a execução do serviço pede a CBR isenção de direitos para o material técnico e uma
fonte de receita proveniente de 20% das taxas de todas as Alfândegas do país, cobradas sobre
o material radioimportado (Roquette-Pinto, 1934).

Roquette queria chefiar a propaganda do governo federal, liderando a CBR e
sustentando-se em verbas estatais. A Confederação ficaria encarregada, também, do programa
para o exterior. O programa obrigatório nacional consistiria de três partes: a) parte diária
(jornal); b) fixa geral; c) variável (regional). A primeira seria irradiada duas vezes ao dia. A
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segunda, “constituída por números de ciência, arte, literatura e música, previamente gravados
em discos ou filmes sonoros pela CBR, sob as vistas do Ministério da Educação” (RoquettePinto, 1934). Venancio Filho acrescentava, no entanto, que esses “números” deveriam ser
apresentados à CBR “com um ou dois meses de antecedência” (sugerindo que passariam,
portanto, por censura), citação que não aparece no documento de Roquette a Vargas. A
terceira seria estabelecida livremente pelas emissoras locais.
O que chama a atenção na “parte fixa geral” é o fato da “radiocultura” evidenciar-se
como estreitamente ligada à cultura oficial na concepção de Roquette-Pinto, para quem o
programa obrigatório nacional a ser comandado pela CBR deveria proibir anúncios em seus
intervalos (Roquette-Pinto, 1934). O antropólogo aproximava os sentidos de “propaganda do
governo” e de “cultura”, não só por evidentes interesses institucionais e de busca de
hegemonia no campo da radiodifusão, mas também por um projeto de construção da
nacionalidade. Mais tarde, o DIP encarregou-se da propaganda governamental, tendo
inclusive disputado, sem sucesso, a PRA-2 com o Ministério da Educação. Episódios como
esse mostram a intensidade dos conflitos no interior do varguismo e a importância de
considerá-los na configuração do campo da radiodifusão estatal e educativo-cultural no Brasil.
Em relação à publicidade, o parágrafo único do Art. 6º do Decreto nº 24.655
estabelecia: “fica proibida a irradiação de trechos musicais cantados em linguagem imprópria
à boa educação do povo, anedotas ou palavras nas mesmas condições (Brasil, Leis, 1935, p.
6). Portanto, o propósito “educacional” da radiodifusão era ligado diretamente à censura. Ao
mesmo tempo, o gesto de “educar” aproximava-se de “civilizar” os costumes do “povo”,
elemento depois fundamental na concepção da Rádio Escola Municipal (PRD-5).
A idéia de censura era tão corriqueira aos líderes das emissoras desde os anos 1920
que se expressava até mesmo na explicação aos leitores da revista Electron (órgão oficial da
Rádio Sociedade, distribuído aos sócios-ouvintes) de que o termo broadcasting relacionariase ao controle da programação do veículo no dever de evitar espalhar a “má semente”:
Muitas pessoas andam ainda intrigadas com a significação precisa do vocabulário
broadcasting.
É uma palavra inglesa formada pela junção de dois vocábulos.
O verbo to cast (…) quer dizer “semear”. É termo “essencialmente agrícola”…
Broad, por sua vez, significa “ao largo”, “ao longe”. De onde broadcasting semear ao
longe, lançar bem ao largo a boa semente. Como ninguém deve semear a má semente, todo
broadcasting deve ser digno do nome… (Alto-falante, 1926, p. 2).

Restava, ainda, a questão da regulamentação da inserção de publicidade, que ficaram
definidas através de duas alíneas do Art. 6º:
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a) o tempo destinado ao conjunto dessas dissertações não poderá ser superior a 20% do tempo
total de irradiação de cada programa;
b) cada dissertação durará no máximo 60 segundos.
Nos dias úteis entre 7 e 16 horas, esse máximo poderá ser elevado a 75 segundos (Brasil, Leis,
1935, p. 4).

A intenção era tentar manter os propósitos educativos originais. Mas, na prática, não
foi isso que impediu o desenvolvimento da radiodifusão comercial. Ao contrário, a própria lei
flexibilizava o limite máximo de anúncios por programa (subiu de 10% para 20%),
favorecendo a iniciativa privada. A dificuldade da radiodifusão educativo-cultural competir
com a mercantil é percebida quando Roquette-Pinto, em relatório a Gustavo Capanema,
lembra que “a maior parte das irradiações é de origem externa: Teatro Municipal, Academia,
Paradas, concertos, conferências… A PRA-2 não tem artistas contratados e nem boa
discoteca. Daí a falta de arte nas irradiações” (Roquette-Pinto, 1936, p. 2). Definitivamente,
aquela não era uma emissora de padrão comercial, tendo se mantido em regime amador
também durante a década de 1930. Para compensar, Roquette solicitou uma verba permanente
para contratar uma pequena orquestra (15 integrantes), solistas, concertistas e outras atrações.
Igualmente, Roquette-Pinto pediu a Gustavo Capanema recursos para montar uma
discoteca e para a aquisição de uma vitrola. Havia até alguns discos, mas já estavam velhos e
deteriorados. Tratava-se, portanto, de profissionalizar a discoteca, fazendo dela uma
instituição mais sólida, tal como Mário de Andrade já vinha se empenhando fazer em São
Paulo através do Departamento de Cultura. Sem um bom acervo, composto por peças mais
“selecionadas”, seria difícil colocar em prática a idéia de “elevar” o padrão cultural do “povo”
(Roquette-Pinto, 1936, p. 2). Para essa parte, Roquette estimava a seguinte despesa: “A PRA2 teria o seu estúdio, laboratórios para gravação de discos (30:000$000 o aparelho), o que
enriqueceria logo a discoteca do cinema e da estação” (Roquette-Pinto, 1936, p. 2).

4.9. A Confederação Brasileira de Radiodifusão (CBR): ensaio de radiodifusão oficial
A CBR foi um empreendimento de vida curta. Mesmo assim, representou uma
tentativa de Roquette-Pinto montar uma rede de radiodifusão nacional baseada no preceito de
que era preciso estruturar um veículo da cultura oficial, capaz de colocar em prática os ideais
que formulou ao longo de sua vida como antropólogo. Também foi um movimento de
resposta à nova legislação (1931 e 1932) do setor, que havia retirado os impedimentos para a
hegemonia do campo da radiodifusão comercial. Ademais, foi uma experiência relevante para
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Roquette, que compreendeu, diante do revés sofrido, o dilema do momento: o governo queria
órgãos que emanassem e representassem a cultura oficial, mas não queria gastar com isso.
Ariosto Espinheira, mais tarde colaborador fiel de Roquette-Pinto na PRD-5, descrevia
assim o surgimento da CBR, da qual foi secretário da Comissão Radioeducativa (censura):
Recentemente, os espíritos incansáveis de Elba Dias e Roquette-Pinto conseguiram reunir
as principais estações de rádio do nosso país na Confederação Brasileira de Radiodifusão, à
qual estão filiadas a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, Rádio Educadora do Brasil, Rádio
Club do Brasil, Rádio Phillips, Rádio Mayrink Veiga, Rádio Guanabara, todas do Rio de
Janeiro; Rádio Record, de S. Paulo; Rádio Sociedade Mineira, de Belo Horizonte; Rádio Club,
de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul; Rádio Sociedade da Bahia, Rádio Comercial da Bahia;
Rádio Club de Pernambuco e Rádio Club do Pará.
Com essa reunião das estações transmissoras, novos horizontes abrem-se para a radiofonia
nacional.
A sete de setembro de 1933, a Confederação realizou, no salão do Instituto Nacional de
Música, o seu primeiro concerto popular de música brasileira, que foi ouvido por todo o
mundo, graças à colaboração da Companhia Radiotelegráfica Internacional.
A Elba Dias deve-se a “Voz do Brasil”, jornal radiofônico destinado a levar a todo o Brasil
e mesmo ao mundo as notícias de interesse nacional e que está sendo irradiado
simultaneamente em ondas média e curta (Espinheira, 1934, p. 103-104).

Nessa perspectiva, se não era possível combater as emissoras privadas, que elas ao
menos promovessem os propósitos educativo-culturais da radiodifusão defendidos por
Roquette. A proximidade de Elba Dias e Roquette-Pinto deve ter contribuído para a iniciativa
se concretizar, uma vez que o primeiro havia participado do início da Rádio Sociedade,
embora tenha optado por fundar uma emissora comercial, a Rádio Clube do Brasil.
Apresentava-se uma tentativa de fazer com que os dois campos da radiodifusão, o educativocultural e o comercial, caminhassem em certo grau de colaboração, de modo que o rádio
agradasse tanto aos grupos privados, ao governo e aos intelectuais.
Mas Saint-Clair Lopes oferece outra interpretação acerca da fundação da
Confederação, que teria angariado adesões de emissoras comerciais essencialmente porque
estas não desejavam entrar em contradição com a legislação nacional, que ainda exigia uma
programação “educativa e cultural” mesmo das empresas privadas, apesar de ter feito a
“abertura dos portos” à publicidade:
Os primeiros empresários de radiodifusão não se esqueciam das finalidades educacionais e
culturais consagradas em lei e, sem terem uma definição sobre como seria materializada a
idéia, fundaram a Confederação Brasileira de Radiodifusão (CBR) em 19 de junho de 1933,
mantendo, segundo a imposição do Art. 21 dos seus Estatutos, um Consultor Perito em
assuntos artísticos para funcionar como organizador dos seus programas culturais e educativos
(Lopes, 1970, p. 134).
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Em síntese, era uma prestação formal de contas às leis. Roquette-Pinto presidiu a CBR
e foi o diretor de sua Comissão Radioeducativa, que contava com o apoio de 16 emissoras. Da
Comissão, participaram também Lourenço Filho, Ariosto Espinheira (professor na Escola
Secundária Técnica Amaro Cavalcanti), Teixeira de Freitas e outros. Dentre os colaboradores
da Comissão, estavam Ceição de Barros Barreto (professora de canto orfeônico e auxiliar de
Villa-Lobos) e professores de diversas disciplinas escolares. O objetivo da Comissão era
(…) promover o emprego da Radiodifusão como meio de educação direta, pela divulgação
de informações técnicas e profissionais, pelo auxílio ao ensino público, pela melhoria da saúde
e da higiene, pelo apuro do gosto artístico, pelo desenvolvimento do espírito de paz e
concórdia entre os povos, pela propagação de notícias de interesse geral (Espinheira, 1934, p.
104).

Aqui, a radiodifusão da CBR é caracterizada como ferramenta ideal para espraiar a
educação pelo país, auxiliando o ensino presencial, e para “civilizar” o “povo”, através da
divulgação de informações, notícias, noções de higiene e do “apuro do gosto artístico”. Outra
idéia que tem a forte marca de Roquette-Pinto é a idéia do rádio como instrumento de “paz e
concórdia entre os povos”, derivada em grande medida da influência de Manoel Bomfim. A
noção do uso do rádio como instrumento de paz também se inspirou em sua passagem pelo
Paraguai, quando obteve reconhecimento no país vizinho por aplacar ressentimentos ainda
decorrentes da Guerra da Tríplice Aliança (1864-70).
Havia a previsão de se instalar uma estação central para CBR em Belo Horizonte, com
15 kw de potência, ligada a mais duas de 7,5 kw, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mesmo
pretendendo alcançar boa parte do interior do território brasileiro, o público que a cadeia de
emissoras visava nesses casos se concentrava nas cidades mais povoadas: “atender aos centros
litorâneos mais povoados do país, não perdendo de vista servir, ao mesmo tempo, às regiões
interiores onde as populações já se acham condensadas como, por exemplo, o Nordeste, o
Acre, o sul de Mato Grosso etc.” (Venancio Filho, 1941, p. 87). Para as regiões do país em
que as transmissões de ondas médias e longas não alcançassem seu destino, previa-se a
cobertura por meio de uma estação de ondas curtas, que ficaria encarregada também de levar
o programa nacional (a “Hora Nacional”) ao estrangeiro (ibidem, p. 88). A CBR não
permitiria anúncios na “Hora Nacional”, confirmando seus propósitos educativo-culturais, e
seria responsável por canonizar a cultura erudita: “a Confederação, logo que puder, manterá
em cada Estado da República um operador, destinado a gravar em filmes as conferências e
concertos dignos de irradiação nacional” (ibidem, p. 90).
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Mas as emissoras comerciais apenas estavam cumprindo uma formalidade. Assim, a
“Hora Nacional” não foi aceita e, “por acordo com as estações da Confederação, o Ministério
da Justiça passou a fazer diariamente a ‘Hora do Brasil’ [1934-62, depois ‘Voz do Brasil’],
artística e cultural, de informação e propaganda, em onda longa”, havendo também uma
transmissão em ondas curtas para o exterior, em várias línguas, com uma síntese do conteúdo
(Venancio Filho, 1941, p. 90). A “Hora do Brasil”, diferente da anterior (restrita às emissoras
associadas), foi imposta a todos os veículos de comunicação radiofônica:
(…) apesar do manifesto interesse no uso político da radiodifusão, a distribuição das
emissoras e aparelhos deu-se de forma concentrada em regiões e cidades mais prósperas, o
litoral, as capitais, os locais com maior envergadura econômica etc. Mesmo levando-se em
conta a crescente potência das emissoras e a possibilidade de transmissão em ondas curtas, o
ideal de unificação e integração nacionais esbarrariam, ainda, em um raio de abrangência
regional (como nos casos dos lados Norte, Centro, Leste e parcela do Nordeste).
Como, efetivamente, parcela substancial dos recursos aplicados no desenvolvimento da
radiodifusão proveio de investidores privados e efetivou-se seguindo a lógica do mercado
(com uma forte concentração regional), coube ao Estado buscar, através de regulamentos e
sanções, além de horários específicos na grade de programação das emissoras (como através
da “Hora do Brasil”) e da abertura a uma ação mais decisiva nos campos da censura e
propaganda, uma linha editorial consoante aos interesses da nova política, com ênfase na
divulgação do pensamento de Getúlio e seus auxiliares mais diretos, suas iniciativas e ações, o
corolário trabalhista e o ideário de integração e comunhão nacionais. Assim, resguardava-se a
possibilidade de uso político [maciço] de uma rede radiofônica que se expandiu a partir da
demanda de marcados e de aplicações privadas (Furtado Filho, 2004, p. 10).

Em relação à Comissão Radioeducativa da CBR, embora o nome sugira o
planejamento de orientações ou de diretrizes para programas de natureza educativa, tratava-se
não mais do que um órgão de censura. Esse dado é altamente revelador das concepções de
educação de Roquette: “educar” era algo muito próximo a impor limites aos “excessos”
morais e culturais que poderiam ser cometidos no rádio. O regulamento da Comissão
estimulava produções educativas e culturais, enquanto censurava programas que
a) sejam redigidos em linguagem imprópria36;
b) ofendam a moral e os bons costumes;
c) possam, de qualquer modo, concorrer para o desenvolvimento do crime, da vingança, do
ódio, da vadiagem, do alcoolismo e dos maus costumes;
d) possam criar antagonismos entre raças ou classe sociais;
e) encerrem ultraje, vilipêndio ou desacato a qualquer credo religioso;
f) propaguem idéias subversivas da ordem social e política;
g) deprimam a ação das autoridades constituídas;
h) suscitem desconfianças e inquietação nas relações internacionais;
i) divulguem notícias falsas ou tendenciosas (Espinheira, 1934, p. 105-106).
36

O Projeto de censura nas transmissões do Comitê Radioeducativo da CBR tinha outro primeiro item: “a)
sejam mal redigidas” (Roquette-Pinto, 1933b). Teria sido uma tentativa infrutífera de assegurar e justificar a
presença de intelectuais no rádio em detrimento de agentes sociais com menor capital cultural?
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A manutenção desse caráter “educativo” da radiodifusão seria garantido através de
seguinte cláusula: “II – As sociedades confederadas envidarão todos os esforços para banir de
suas transmissões de qualquer natureza as produções que possam prejudicar os propósitos
educativos da radiodifusão” (Roquette-Pinto, 1933b, p. 1). O rigor do Comitê Radioeducativo,
responsável pela censura, é notável. Seu regulamento consistia em um documento típico de
defesa da ordem institucional – contra a subversão, a vadiagem, os antagonismos de classe,
raciais e nacionais e em defesa das autoridades, da moral e dos bons costumes.
Antes, porém, de observar o aspecto condenável de qualquer censura, vale
compreender o significado da atuação de Roquette na CBR. A Confederação havia sido
fundada em 19 de junho de 1933, no Rio de Janeiro, e o antropólogo foi eleito seu presidente
por seu prestígio no meio radiofônico. No Projeto de censura nas transmissões, procurou
demarcar seu campo de atuação de modo a tentar garantir uma reserva de mercado para a
radiodifusão educativa, em uma época que observava a ascensão da lógica comercial e da
música popular (cujo auge foi na década de 1940) em detrimento da radiocultura
predominante nos anos 20. Tentava fazer com que programas “não-educativos” (aqueles que
não seguissem as diretrizes de Roquette) não fossem ao ar através da censura. A eliminação
da concorrência desses programas fortaleceria as rádios de orientação educativo-cultural, que
supostamente ganhariam o gosto dos ouvintes progressivamente e induziriam o mercado das
empresas comerciais a adotar esse modelo de programação. Roquette tinha, portanto, um
projeto claro de política pública de indução do comportamento do setor privado.
A radiodifusão educativa tinha como uma de suas finalidades formar um público que
consumisse a cultura erudita que ela difundia. Esse esforço de Roquette correspondeu a um
movimento de autonomização desse campo. A iniciativa foi pouco frutífera porque as
emissoras privadas preocuparam-se apenas secundariamente com a “educação popular”
(Borges Pereira, 1967, p. 51-52). Mesmo assim, João Baptista Borges Pereira reconhece que,
nos anos 1960, o rádio publicitário ainda preservava alguns valores relacionados a um viés
educacional, fazendo com que o meio não fosse plenamente comercial.
Se, por um lado, a censura pode ser compreendida pelas disputas por hegemonia no
campo simbólico do novo veículo de comunicação, por outro também refletia o pensamento
de Roquette-Pinto, acompanhado nessa tendência pelos escolanovistas e católicos. Um
episódio narrado por Beatriz – e que conserva o tom oficialista do pai – ressalta que o
problema não era a música popular em si, mas o conteúdo “imoral” de algumas delas:
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[Beatriz] estava em casa com o rádio ligado. Na Sociedade, é claro. De repente, escuta a
voz de Francisco Alves cantando “Nem é bom falar”, de sua autoria com Ismael Silva e Nilton
Bastos. Lá pelas tantas, surge a frase que é repetida várias vezes durante a música: “eu quero
uma mulher bem nua”… Tizinha, mais do que depressa, imaginando a reação do pai, pega o
telefone e liga para a Rádio. Humberto Mauro atende e vai logo dizendo: “não se aflija… seu
pai já ligou para cá”. A música já havia sido tirada do ar. Roquette vai para lá e Francisco
Alves lhe pede explicações. Almirante37, que estava por perto, testemunhou a resposta, dada
com um sorriso bonachão: “Chico, você quer uma mulher bem nua, eu também quero e todo
mundo quer. Mas não precisa anunciar isso na Rádio, não é?” Esse era o moralismo de
Roquette-Pinto.
(…) Ao mesmo tempo, era ali que se podia ouvir também palestras “ao vivo” de Einstein,
do poeta F. T. Marinetti, de professores como Maurício Joppert38, Paulo Henrique Labouriau
ou mesmo às aulas de Venancio Filho, Melo Leitão (…) (Barbosa, 1996, p. 394-395).

A censura aparecia também no decreto que previa a Rádio-Escola do Departamento de
Cultura da Prefeitura de São Paulo, de Mário de Andrade, em 1935:
Art. 23 – As comunicações, notícias, informações e discursos que forem irradiados deverão
ser escritos e submetidos à censura do chefe da Rádio-Escola, salvo quando provenham de
altas autoridades do Estado ou sejam expressamente autorizadas pelo Prefeito ou pelo Diretor
do Departamento (São Paulo, Prefeitura, 1935, p. 233).

Em relação à publicidade, a CBR seguia o modelo da PRA-2. Os anúncios eram
condenados, mas não completamente rechaçados. A CBR aceitava a veiculação de comerciais
das casas de discos (que, conforme já mencionado, foram sustentáculo fundamental das
emissoras de rádio desde o fim dos anos 1920). Isso se confirma no comentário de RoquettePinto acerca do regulamento da Comissão Radioeducativa, que permitia a esse órgão
(…) estabelecer relações com as instituições congêneres e representantes diplomáticos de
outros países, com o intuito de promover o intercâmbio de programas característicos dos
diferentes povos, contendo cânticos, música, contos populares, trechos de obras literárias, com
a irradiação de discos, do seu preço, da casa editora e número do catálogo (Roquette-Pinto,
1933b, p. 1, grifo meu).

Com isso, Roquette não rejeitava a indústria cultural em si, mas apenas o (forte) setor
que irradiava a cultura popular urbana, com seu humor e com os sambas, palavrões e
possíveis críticas às autoridades. Um problema, do ponto de vista culto, era o fato de, por
vezes, a distinção entre erudito e popular não ser muito clara em muitas manifestações –
exemplo disso era o teatro de revista (Saliba, 2002, p. 94-97). Contudo, se havia
37

Almirante (Henrique Foréis Domingues, 1908-80) integrou vários grupos de música popular urbana,
destacando-se como cantor. O nome remetia à época de serviço militar obrigatório na Marinha. Tornou-se
radialista em 1938, com o programa “Curiosidades Musicais”, após ter participado de dois filmes brasileiros.
38
Maurício Joppert da Silva cursou engenharia no Rio de Janeiro um ano antes de Francisco Venancio Filho e,
logo depois, tornou-se professor na Escola Politécnica. Foi “Ministro da Viação no Governo José Linhares
(1945-1946), [e era] adepto do mesmo culto euclidianista [de Venancio]” (Venancio Filho, 1995, p. 15).
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manifestações e espaços nos quais o culto poderia se confundir com o popular urbano, a
distinção entre o popularesco e o folclórico tinha fronteira bem definida da perspectiva dos
eruditos. O popular urbano era um concorrente aos esforços de constituir um mercado de
consumidores da cultura erudita. O folclórico, ao contrário, era visto como legítimo – por não
“ameaçar” a intelectualidade desse ponto de vista –, contanto que fosse legitimado pelas
vozes cultas. Isso vinha, em Roquette, desde o registro das tradições indígenas musicadas pelo
amigo Villa-Lobos (ou tornadas poesia por Mário de Andrade). Quintero-Rivera esclarece
que, apesar do termo “popular” ter sido utilizado por vezes sem muito rigor, apresentava esses
dois sentidos diferentes, ligados ao rural (“folclore”) e ao urbano (“popular”):
Embora existam diferenças no uso do termo pelos autores da época, de maneira geral esse
fazia referência àquilo que era “do povo” e, portanto, não-erudito. Dessa forma, não se
diferenciava do folclore. O conceito de cultura popular posteriormente foi ligado ao de
cultura de massas e distinguido, como manifestação urbana, do folclore rural. No entanto, nos
textos da época, essa emergente cultura popular urbana ligada aos meios de comunicação de
massa é denominada popularesca, vulgar, entre outros epítetos (…). Na crítica cultural
contemporânea, o popular continua sendo um termo ambíguo (Quintero-Rivera, 2000, p. 18).

João Ernani Furtado Filho também delineia distinções relevantes entre “erudito”,
“popular(esco)” e “folclórico:
Da noção de folclore como “arte tradicional popular” surgia a suposição do “povo” como
um ser que não inventa, porém altera, que não cria, mas recria o legado musical recebido e
desentranhado, um canto coletivo, melodia que, por ser de todos, não era de ninguém. A
criação artística, em nível culto, derivada da absorção, pelo compositor, das constantes
fundamentais de sua gente, possível a partir do aprofundamento das pesquisas e estudos nos
campos etnográfico e musicológico, trabalhando, precisamente, sobre as matrizes e nuanças
desse canto geral. A idéia de “popularesco” carreava consigo a conotação do “malandro” ou
comp(r)ositor como alguém que não cria, e mais, adultera ou expropria um tipo de criação já
assinado, um canto individual. A força multiplicativa e difusora de veículos como o rádio e o
disco e a estruturação, mesmo que precária, dos serviços de garantia e arrecadação de direitos
autorais tornavam ainda mais complexos os escalonamentos, as periodizações e os juízos
referentes à “música popular”. Ingredientes como “sucesso”, “popularidade”, “estrelato” (e
“estrelismo”) somavam-se para servir como advertência de que o universo radiofônico não
poderia ser convertido em uma extensão do meio boêmio, com os malabaristas do pandeiro e
da cuíca achando que uma criação “quente” deveria conter, no mínimo, cinco compassos de
outra composição vitoriosa; ou, com as fábricas de discos insistindo em um filão musical
específico, quase ao ponto de exauri-lo (Furtado Filho, 2004, p. 121).

Os discos de música erudita e as palestras/ aulas/ conferências eram a única parte da
programação aceita indiscutivelmente como referência cultural legítima por Roquette, que
tentou impor isso quando esteve à frente da CBR. O antropólogo valorizava o rádio que
transmitisse, a partir de formas de compreensão e interpretações estáticas e ufanistas, o caráter
nacional do Brasil e a cultura oficial de outros países. As obras musicais eram entendidas,
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como ainda hoje o são por muitos musicólogos, pesquisadores e pelo senso comum, como
formas de arte e organizadas em “escolas”, cujos pontos altos são os “gênios”, sobre os quais
cabe conhecer alguns dados biográficos que apenas confirmam o pressuposto de sua
“vocação”. Nessa perspectiva, o conhecimento e as artes legítimas são limitadas
essencialmente às fronteiras da cultura erudita cristalizada pelo Ocidente moderno.
Tendo como referência esse conjunto de parâmetros para a programação, e com base
na experiência dos “Quartos de Hora” da PRA-2, o comitê educativo da CBR organizou o
programa “‘Quarto de Hora da Comissão Radioeducativa da CBR’, que esteve no ar durante
algum tempo, proporcionando bons resultados e oferecendo um bom contingente de
experiências aos futuros concessionários” (Lopes, 1970, p. 135). Saint-Clair Lopes reforça
que isso era uma mera concessão dos empresários para se adaptarem à obrigatoriedade ainda
presente em lei da finalidade educativa da radiodifusão. Roquette, por seu turno, tentava
conciliar os propósitos educativo-culturais com a lógica comercial das emissoras. Mas logo a
iniciativa mostrou seus limites: a rígida censura restringia a dinâmica de patrocínio das
empresas privadas. Ana M. Barbosa, entretanto, apresenta interpretação distinta para o debate:
A proposta de Roquette para a Rádio era ampla e universalista. Quando afirmava que o
Rádio era o livro dos que não sabem ler, não tolhia essa acepção à criação de uma
programação de aulas via Rádio. Tratava-se de um projeto cultural, extremamente necessário e
adequado à época. As críticas atuais de que a Rádio Sociedade era uma “rádio de casaca”, que
“não conhecia a camisa listrada dos morros” são de um simplismo crasso. Sua programação
incluía, sim, aulas, aliás, do mais alto nível. Prefiguravam os telecursos dos dias de hoje. Dizer
que era uma “rádio de casaca” é não saber que, pelos seus estúdios, passou o “Programa Casé”
(…), estreou Francisco Alves (…), se apresentavam Pixinguinha (…), Almirante e o Bando
dos Tangarás (…), ou mesmo que de lá saíra Bidu Sayão para o Teatro Municipal e para o
mundo (…). A lista de artistas que iniciaram sua carreira na Rádio Sociedade é extensa e
repleta dos maiores nomes que compuseram o cenário artístico da época, alguns ainda hoje em
atuação, como Silvio Caldas, “o caboclinho querido” (Barbosa, 1996, p. 393).

Ainda que a autora levante a presença dessas importantes figuras da música popular
urbana, três considerações devem ser feitas a respeito. Primeiramente, todos os discursos
(contemporâneos ou não) que exaltam as iniciativas de radiodifusão educativo-cultural de
Roquette insistem em não evocar tais nomes populares, sugerindo que não era essa memória
que seus defensores desejavam conservar. Esses rastros poderiam revelar como a cultura
erudita não conseguia, na prática, se desvincular totalmente do popular urbano. Até porque a
cisão erudito X popular é típica de um esforço e de uma construção artificial, de um projeto
concebido intelectualmente, que não devia se apresentar dessa forma unívoca para a maioria
dos ouvintes.
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Em segundo lugar, a influência das gravadoras de discos já se fazia perceber mesmo
antes da “abertura dos portos” para a radiodifusão comercial no início da década de 1930;
portanto, as emissoras de “radiocultura” acabavam tendo que tolerar elementos mais
“palatáveis” do popular urbano. Em terceiro lugar, a passagem de tais personalidades inserese no entendimento de que era preciso agradar minimamente o público ouvinte (sem o que
dificilmente a emissora se manteria, mesmo no contexto da radiodifusão dos anos 1920), ou
pelo menos parte dele acostumada com os gêneros urbanos. Trazer os artistas dessa música
popular urbana era, desse modo, interpretado como um modo de operar a transformação
progressiva dos hábitos “selvagens” dos radiouvintes para apreciações mais “elevadas” moral
e intelectualmente. Se não era possível vencer o “inimigo”, era melhor tentar lidar com ele da
melhor forma possível e ver em que medida era possível tirar proveito educativo da
radiodifusão que funcionava sob a lógica da “indústria cultural”. Se nos anos 1920 e início da
década seguinte Roquette chegou até a tolerar o que considerava menos pior no
“popularesco”, ao conseguir a PRD-5 entrincheirou-se, retornando a uma posição menos
flexível. Mário de Andrade, por sua vez, adotou aquela postura de tolerância com o
“popularesco” à medida que teve o projeto de Rádio-Escola derrotado institucionalmente.
É preciso lembrar, no que se refere à PRA-2, que Roquette fazia questão de justificar
que aceitava o “Programa Casé” em sua emissora, em meados dos anos 30, porque ele
apresentava música popular e não “imoralidades”. Era o limite do aceitável do qual poderia se
partir para uma tentativa de “refinar” o gosto estético dos ouvintes. O próprio Ademar Casé
alertava Roquette em relação às limitações daquela programação excessivamente erudita:
(…) ao justificar a diminuição do espaço dedicado à música erudita em seu programa
(originalmente contendo música popular e música erudita), [Casé] observou que, embora
concordasse com Roquette-Pinto em relação ao caráter educativo do rádio, os telefonemas
dirigidos à emissora ocupavam-se, em sua maioria, muito mais dos cantores populares do que
da música erudita (Gurgueira, 1995, p. 148-149).

A resistência do público radiouvinte ao caráter impositivo da programação veiculada
pela PRA-2 pode ser creditada à própria lógica da “indústria cultural”:
(…) o sistema da indústria cultural (…) obedece, fundamentalmente, aos imperativos da
concorrência pela conquista do mercado (…). Diversamente das obras de arte do passado –
cuja tendência era exprimir os valores e a visão do mundo de uma categoria particular de
clientes, ou seja, de uma classe ou de uma fração de classe bem definida –, a arte média em
sua forma típico-ideal destina-se a um público muitas vezes qualificado de “médio”
(Bourdieu, 2001b, p. 136).
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A análise de Pierre Bourdieu esclarece a tensão existente naquela situação vivida pela
Rádio Sociedade: Roquette era um homem criado em um sistema de educação cortesão e em
uma visão de mundo tingida por contornos senhoriais. Simultaneamente, estava na linha de
frente da radiodifusão, o mais novo meio de comunicação da época, símbolo da tecnologia e
dos avanços no mundo da produção. Diante disso, pretendia levar aqueles valores tradicionais
que portava e atualizá-los ao contexto da sociedade modernizada, operação em que estava
envolvida toda a intelectualidade brasileira, por diferentes caminhos. A especificidade de
Roquette era sua posição privilegiada como cientista, educador e radialista, combinação única
naquela época: ele desfrutava de capital cultural, capital social, autonomia, legitimidade e
prestígio que outros intelectuais nem sempre tinham. Ainda assim, isso não foi suficiente – até
porque Roquette era um dos poucos intelectuais em tais condições – para contrarrestar a
lógica da indústria cultural brasileira, cujo mercado começava a ganhar proporções inéditas. A
classe intelectual não era capaz de fazer frente às tendências hegemônicas daquele momento
histórico. As críticas de Renato Murce à programação da PRA-2 são sintomáticas:
(…) no começo, pretendiam impor o rádio apenas como veículo de um tipo de cultura, com
uma programação quase que só de música chamada erudita (da qual quase ninguém gostava),
conferências maçantes, palestras destituídas de qualquer interesse, enfim, um rádio sofisticado
para meia dúzia de “crentes”, não atingindo a massa.
(…) Nada de publicidade, nada de música popular (em samba, então, nem era bom falar),
nada daquilo que, de algum modo, desvirtuasse ou atingisse as boas intenções do programa
traçado na famosa divisa.
Assim, os primeiros anos do rádio foram difíceis: muita musica clássica, muita ópera, muita
“conversa fiada” e a colaboração graciosa de alguns artistas da sociedade. Quase todos
apresentavam números do mesmo estilo dos discos irradiados. Eu mesmo apresentei-me na
Rádio Sociedade, a convite do meu dileto amigo Roquette-Pinto, em junho de 1924 (…) [foi
sua estréia com um programa operístico (Murce, 1976, p. 19-20).

Murce chegou a ter aulas de canto lírico, vários críticos de jornal elogiaram sua voz
após a apresentação na emissora, mas reconhecia que, de algum modo, ainda lhe faltava
capital cultural ou que não era verdadeiramente aceito naquele círculo social restrito:
“qualquer artista, principalmente artista lírico, precisa ter muita tenacidade, muita força de
vontade, estudar muito. E eu não possuía nenhum desses atributos. Não deixei, contudo, de
colaborar como pude com o rádio” (Murce, 1976, p. 21). Sua colaboração foi a doação de
1.200 discos da RCA de “música clássica e operística” para a PRA-2.
Almirante também era bastante próximo do círculo social de Roquette-Pinto e, como
Casé, sabia das limitações dos gêneros eruditos de arte. Desse modo, adotou solução
intermediária, procurando aproximá-los com o “popular”. Outro caso parecido foi o de
Radamés Gnatalli, que trabalhou na radiodifusão de 1936 a 69 (Saroldi e Moreira, 1988, p.
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19). Sua atuação como diretor musical dos programas “Instantâneos Sonoros Brasileiros” e
“Aquarela do Brasil” (Federico, 1982, p. 72) é sintomática nesse sentido, uma vez que o
compositor e arranjador também transitava entre o “sofisticado” erudito e o popular urbano.
Esse fenômeno também se explica em função da lógica do mercado musical:
Nos estúdios e estações (mesmo nas mesas de algum café), os músicos que dominavam a
notação musical eram constantemente acionados. Se já não seriam poucos os sambistas
analfabetos, seriam vários, a maioria, os que desconheciam a escrita do pentagrama. Assim, os
“maestros” seriam imprescindíveis à dinâmica dos circuitos musicais: para os acertos com as
editoras, para o registro das composições nas sociedades de representação dos direitos de
autor, para as gravações ou números irradiados e até para pequenos golpes ou expedientes de
“mete-a-mão”. Em seu contato com músicos e compositores de informação musical a mais
diversa e em seu exercício diário de novas soluções e embelezamentos, estes arranjadores
sentiram muito proximamente as transformações pelas quais passavam os ritmos brasileiros,
seja pelo que se poderia chamar de influência estrangeira, seja pelas sínteses plurais de formas
urbanas e ruralizadas (não só vários ritmos, mas […] tipos de valsas, de marchas, de frevos, de
sambas, de canções, de maracatus etc.) (Furtado Filho, 2004, p. 271).

No caso de Almirante, sua estréia na Rádio Nacional, período “áureo” da radiodifusão
comercial, se deu com o programa “Curiosidades Musicais” em abril de 1938, tendo como
patrocinadores os produtos Eucalol. Em agosto do mesmo ano, lançou novo programa na
emissora “Caixa de Perguntas” (Federico, 1982, p. 72). Luiz Carlos Saroldi e Sônia Virgínia
Moreira salientam que “Curiosidades Musicais” contava desde a história de uma sinfonia até a
de um choro ou marcha carnavalesca. Portanto, procurava-se certa legitimidade simbólica nas
“altas esferas” da cultura, mas sem esquecer do gosto dos ouvintes. Quando Almirante foi
contratado pela Rádio Nacional (onde trabalhou em períodos intermitentes, de 1938 a 57), o
programa já tinha 10 anos. O locutor fazia tudo sozinho, começando com uma anedota e
depois falando seriamente sobre o assunto abordado. Também foram programas seus
“Instantâneos Sonoros do Brasil” (1940) e “A História das Orquestras e dos Músicos”, de
1944 (Saroldi e Moreira, 1988, p. 22, 35, 50).
O campo da radiodifusão comercial brasileira expandiu-se a partir dos anos 1930 e só
começou a perder espaço no gosto popular à medida que a TV se tornou o principal meio de
comunicação no país – incorporando e adaptando para si grande parte dos desenvolvimentos
da linguagem e da técnica radiofônica. A TV, dessa forma, acabou seguindo os passos
hegemônicos do rádio, focando-se no campo comercial também. O rádio escolar, educativo e
cultural, manteve-se em segundo plano, ainda que não tenha desaparecido.
No entanto, esse processo não foi automático e sem disputas por hegemonia. Aliás,
países como Inglaterra, França e Itália desenvolveram poderosos sistemas e radiodifusão
educativo-cultural e oficial (depois transplantados para a TV). No Brasil, não foram poucas as
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tentativas de fortalecer esse campo e influenciaram inclusive as próprias emissoras
comerciais, ainda o tema seja pouco explorado. Mas, sobretudo, representaram iniciativas de
formulação de projetos de Educação a Distância (EaD), tão discutida atualmente em face dos
avanços tecnológicos da computação. Se o meio era outro (o rádio), ele era considerado tal
como hoje costumam ser vistas as tecnologias educacionais mais modernas: ferramentas
associadas à noção de “evolução” linear e contínua que, somente por serem tecnicamente
mais sofisticadas, seriam supostamente capazes de promover, de modo quase automático,
“mais” educação e com melhor qualidade. É o interesse de analisar o projeto da PRD-5:
observar como se estruturou essa experiência pioneira, uma vez que aquele discurso
continuou a se repetir. Ademais, vivia-se um momento de discussão da nacionalidade e de
construção de uma cultura oficial, elemento que manteve a educação como um tema relevante
na agenda política do país.
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CAPÍTULO 5 – O PROJETO DA RÁDIO ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO
FEDERAL (PRD-5)
Neste capítulo, será abordada a experiência da Rádio Escola Municipal organizada por
Roquette-Pinto no Rio de Janeiro. Prevista em legislação desde 1928 e inaugurada no início
de 1934, foi a primeira emissora de radiodifusão escolar do país, espelhando-se em elementos
educativo-culturais da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro (PRA-2), mas com ênfase
especificamente escolar. Realizo um esboço de aspectos históricos fundamentais da
radiodifusão escolar e discuto o projeto “civilizador” da PRD-5. Além disso, enfoco os
esforços para sua constituição e como a questão da interatividade e da bidirecionalidade foi
pensada por Roquette-Pinto.

5.1. Aspectos históricos da radiodifusão escolar
A primeira transmissão de radiodifusão oficialmente reconhecida no mundo foi a
divulgação do resultado das eleições para presidente nos EUA pela emissora KDKA
(Pittsburgh, Pensilvânia) em 1920. Antes disso, houve experiências de radioamadorismo na
Europa (e também no Brasil), mas a I Guerra fez com que as forças armadas dos países
envolvidos no conflito confiscassem os aparelhos existentes para uso militar, inibindo o
desenvolvimento do veículo. Celso Frederico, no entanto, traz registros de utilização da
radiofonia para propósitos revolucionários no fim da década de 1910, antes do veículo tornarse um instrumento dominado pelo Estado ou pela iniciativa privada:
(…) Em 1916, houve uma revolta pela independência da Irlanda e os revoltosos, de forma
pioneira, usam o “sem-fio” para transmitir mensagens. Essa foi a primeira utilização que se
conhece do rádio moderno.
(…) Os estudos sobre a história do rádio na Alemanha mostram, a propósito, que esse meio
de comunicação teve a sua origem também ligada a uma rebelião – a revolução operária de
1918-1919.
À semelhança da Revolução Russa, o movimento operário alemão organizou-se em soviets.
Durante essa breve experiência revolucionária, o rádio faz sua estréia, servindo como meio
para coordenar o movimento nas várias regiões do país e manter contato com o regime
revolucionário da Rússia. O rádio surge, pois, como um instrumento de mobilização política,
e, só depois de cinco anos, com a revolução derrotada, é que se estabeleceu a “radiodifusão
pública da diversão”, ou seja, passou a ter uma função comercial e a monopolizar o “comércio
acústico”, segundo a feliz expressão de Brecht.
Ao lado das emissoras comerciais, contudo, proliferam as rádios ligadas ao movimento
operário. Inicialmente, os trabalhadores fazem aparelhos de emissão em larga escala, com o
objetivo de divulgar informações políticas e concorrer com as emissoras oficiais que
permaneciam distantes da vida da classe trabalhadora. Paralelamente, criaram-se as
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“comunidades de ouvintes”: instalavam-se amplificadores nas ruas para ouvir e debater as
notícias veiculadas (Frederico, 2007).

Desde o início oficial da radiodifusão, as emissões educativas foram relevantes, até
porque se contrapunham às formas de utilização político-revolucionárias mencionadas. Ainda
na década de 1920, as iniciativas dos EUA e da Inglaterra no campo educativo foram
significativas. A experiência de ambos os países era conhecida no Brasil por Roquette-Pinto e
outros que pensavam o rádio como ferramenta pedagógica.
Nos EUA, as rádios escolares surgiram nas décadas de 1920 e 30 até o período
anterior à II Guerra Mundial (Hawkridge e Robinson, 1984, p. 20). “Iniciando-se em 1920,
quando a Divisão de Radiodifusão do Departamento [Ministério] do Comércio dos EUA
começou a conceder licenças para estações comerciais e educativas, as transmissões escolares
destinadas a potencializar o ensino se espraiaram rapidamente nas décadas anteriores à II
Guerra Mundial” (Cuban, 1986, p. 19)39. O país tinha, como órgão responsável pelo setor, o
Advisory Committee on Education by Radio. Moacir Barbosa de Sousa salienta que
A experiência de uso do Rádio com finalidades educativas já era uma realidade nos Estados
Unidos na década de 20 e, em 1936, já havia no país cerca de 202 emissoras dedicadas a
programas educativos. Desse modo, a educação pelo rádio funcionou como um dos primeiros
tipos de tecnologia voltada para a instrução, demonstrando ser um meio efetivo para atingir
amplas audiências em locais distantes, com uso de equipamento acessível. Foi,
principalmente, um meio eficaz de comunicação com populações dispersas, sedentas de
instrução e orientação para enfrentar problemas relacionados à saúde, à preservação do meio
ambiente e a busca de meios de sobrevivência (Barbosa de Sousa, 2000, p. 227).

Em 1942, já havia 29 sistemas de radioeducação em 17 Estados nos EUA. A primeira
iniciativa de radioeducação em escolas públicas dos EUA costuma ser identificada nas aulas
de contabilidade da escola secundária Haaren (Nova Iorque) em 1923. Meia hora diária de
programação de uma rádio comercial foi dedicada a emissões educativas (Cuban, 1986, p. 1921). Conforme podemos verificar no estudo de Larry Cuban sobre tecnologias educacionais
nos EUA, dentre os programas educativos elaborados pelas emissoras de rádio privadas
destacavam-se aqueles dedicados à música, tal como o semanal “Music Appreciation Hour”
(“Hora de Apreciação Musical”), da NBC, lançado em 1928 para ensinar aos ouvintes a
fruição estética do gênero erudito (Cuban, 1986, p. 21).
A radiodifusão educativa era, comparativamente, bem menos dispendiosa do que o
cinema educativo. Mesmo assim, ocorreram casos freqüentes de interrupção do uso dessa
39

No original: “Beginning in 1920 when the Radio Division of the U. S. Department of Commerce began
licensing commercial and educational stations, classroom broadcasting to enhance instruction spread rapidly in
the decades before World War II”.
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tecnologia nas escolas por problemas técnicos na manutenção dos aparelhos receptores nos
anos 1920. Na década seguinte, o custo baixou e vários problemas técnicos foram sanados. A
concentração de aparelhos era maior nas zonas urbanas (Cuban, 1986, p. 20). Contudo, se a
quantidade de ouvintes dos programas educativos não era desprezível, as emissões recebidas
nas escolas representavam uma porcentagem ínfima do tempo total semanal em que os alunos
permaneciam nelas, isso quando havia recepção.
Uma pesquisa de 1941 com diretores de escolas no Estado de Ohio indicava que
metade das unidades não tinha receptores de rádio, 23% dos estabelecimentos tinham
dificuldades para conciliar seus horários de aula com o horário das transmissões, 19%
indicavam insatisfação com os equipamentos, 14% alegavam falta de informação, 11% das
escolas reclamavam da má qualidade na recepção dos programas, outras 11% apontavam para
a desconexão entre as emissões e os currículos, 10% entendiam que o trabalho em sala de aula
era mais útil e 7% dos diretores levantavam o desinteresse dos professores pela tecnologia
como problema (Cuban, 1986, p. 25). Em síntese, os problemas apontados são de logística, de
falta de formação para a aplicação prática do recurso e de desinteresse docente.
Também se verificava diferença significativa entre o uso do rádio em escolas
primárias e secundárias, ao que o autor atribui elementos como o fato de que professores
primários permanecem com uma única turma ao longo do dia letivo (o que permitiria mais
maleabilidade para se adaptar aos horários das emissões educativas), diferentemente dos
docentes secundários com seus 50 minutos com diferentes turmas. Igualmente, os alunos do
secundário seriam mais pressionados socialmente para demonstrar um desempenho de
aprendizado através de testes e avaliações mensuráveis do que as crianças mais novas, o que
permitiria uma pedagogia mais flexível com o primário (na qual as tecnologias podem ser
mais facilmente absorvidas no cotidiano escolar). Os processo de ensino-aprendizagem dos
estudantes secundários estaria, nessa ótica, mais próximo do adestramento (Cuban, 1986, p.
64). Essa dificuldade com os diferentes níveis de ensino não chegou a se observar no Brasil
em função de limitações tais como o pequeno impacto da tecnologia radiofônica nas escolas,
o baixo índice de crianças nas escolas e a presença ainda menor de jovens na escola
secundária, ainda bastante elitista. Em função desse quadro, a radiodifusão escolar brasileira
objetivou dois públicos: os alunos de escolas primárias e os adultos, tanto no sentido de
prover aos últimos conhecimentos escolares elementares quanto de oferecer uma capa de
cultura erudita e conhecimentos gerais (dentre os quais se incluía o cultivo ao nacionalismo).
Nos EUA, quando a radioeducação começou a ganhar verdadeiro impulso, nos anos
1950, o entusiasmo pedagógico dos reformadores voltou-se ao novo recurso: a TV, que
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rapidamente desmontou uma longa trajetória de iniciativas destinadas a transformar o “éter”
em ferramenta educativa. A partir dessa década,
(…) artigos de pesquisas acadêmicas e de jornais sobre a utilização do rádio nas salas de
aula virtualmente desapareceram. Poucas redes e estações comerciais mantiveram suas
transmissões escolares. A promessa do rádio como uma ferramenta de ensino, na qual “o teto
da classe seria dissolvido e os muros seriam limitados à superfície do globo terrestre”, não se
materializou, enquanto a TV educativa conquistou a imaginação de elaboradores de políticas e
educadores. Muitos dos defensores do rádio como uma ferramenta para as salas de aula
buscaram a televisão como um “rádio com seus olhos abertos”, ecoando a previsão de Ben
Darrow [de 1932]: “quando o olho e o ouvido voltarem a se casar na televisão nós seremos
realmente desafiados a abrir amplamente as portas da escola. Não haverá o “descompasso da
cegueira” [do rádio] a ser superado (Cuban, 1986, p. 26)40.

No Brasil, a radioeducação não chegou no mesmo nível de desenvolvimento do
alcançado nos EUA, mas adquiriu certo destaque na década de 1930. Perdeu força no período
em que a PRD-5 abandonou temporariamente seu caráter educativo (segunda metade da
década de 1940) e foi reavivada com o retorno de entusiastas desse recurso (seguidores de
Roquette) ao governo do Distrito Federal, desta vez acompanhada também pela tentativa de
constituir uma emissora de TV educativa em paralelo. Portanto, não foi por falta de
intelectuais dispostos a empreender tais projetos. O problema no Brasil residia no fato de que
os governos até desejavam abrigar essas iniciativas ligadas às tecnologias educacionais, mas
queriam fazê-lo praticamente sem custos adicionais de monta. Se isso fez com que as
radioescolas tenham se reduzido a experiências pontuais, tais como a PRD-5, inviabilizou a
realização da TV educativa nos anos 1950, que apesar de ser vista como um recurso de
potencial ainda maior do que o rádio para a educação, era de instalação muito mais cara. Na
prática, foi possível apenas tentar estruturar a radiodifusão escolar, adaptando as radioaulas
em conformidade com os currículos oficiais e tentando integrá-las à dinâmica da sala de aula.
Os problemas identificados pelos reformadores estadunidenses, tal como na pesquisa
de Ohio em 1941, chegaram a ser pouco discutidos no Brasil pela abrangência limitada da
radioeducação nas décadas de 1930 a 50. Mesmo assim, no Brasil daquele mesmo 1941
alegava-se que a Rádio Escola de Roquette não alcançava a muitos porque a programação não
agradaria aos radiouvintes, argumento bastante distinto dos relacionados às questões da
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No original: “(…) research and journal articles on radio in the classrooms had virtually disappeared. Few
commercial radio networks and stations retained their school broadcasts. The promise of radio as a teaching tool,
where ‘the roof of the classroom has been blown off and the walls have been set on thee circumference of the
globe’, failed to materialize by the time instructional television gripped the imagination of policy makers and
educators. Many promoters of radio as a classroom tool, looking forward to television as ‘radio with its eyes
open’, echoed Ben Darrow’s prediction: ‘When the eye and the ear have been remarried in television then we
shall indeed be challenged to open wide the school door. There will be no blindness gap to be bridged’”.
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logística, da qualidade da transmissão, do preparo dos docentes para o uso das tecnologias e
da aceitação dessa ferramenta no ensino, que eram os mais freqüentes nos EUA.
Essa distinção, para além da abrangência e repercussão das radioescolas nos dois
países, poderia talvez ser atribuída ao fato de que, no Brasil, os reformadores escolares que
desejavam implantar maciçamente a educação pelo rádio preocupavam-se mais com a questão
da hegemonia da radiodifusão educativo-cultural frente à comercial (a depuração dos
conteúdos da programação segundo moldes do que se entendia moral, cultural e
patrioticamente adequado) do que com o esforço de racionalizar e tornar mais eficiente o
processo educativo. Homens como Anísio Teixeira tinham esse maior compromisso com a
racionalização, o que é compreensível inclusive pelas influências mais incisivas da pedagogia
estadunidense em sua formação, mas Roquette-Pinto atentava mais para questões de definição
dos contornos da nacionalidade, da construção do “povo”, da censura e da moralidade, sendo
a preocupação com a racionalização do trabalho escolar um elemento secundário em seu
pensamento e em suas iniciativas.
Nos EUA, as representações dos motivos pelo qual a radioeducação não teria obtido
tanto sucesso passavam mais por questões ligadas à eficiência do sistema administrativo –
portanto, preocupações relativas à gestão educacional, profundamente vinculadas com a
influência do taylorismo no pensamento pedagógico daquela nação –, enquanto no Brasil a
tônica era a imposição de padrões culturais para transformar a “massa amorfa” da população
em “povo”. Isso se explica também pelo fato de que outras influências de radioeducação
repercutiram na radiodifusão escolar brasileira para além do modelo estadunidense.
No Japão, a emissora NHK (Nippon Hoso Kyokai) desenvolveu programas para
escolas regulares desde 1925 (Leobons, 1983, p. 38). No Reino Unido, o Comitê de Educação
de Adultos do Ministério da Reconstrução sugeria a utilização da educação não-presencial
desde 1919 (Trilla, 1985, p. 44). A idéia foi adotada pela British Broadcasting Company
(BBC), fundada em 1922 e estatizada 4 anos depois sob a denominação British Broadcasting
Corporation. Grenfell Williams, chefe do serviço de emissões da BBC para as colônias
inglesas, especificava as experiências pioneiras de radioeducação na Europa: “as primeiras
séries experimentais de emissões escolares foram organizadas em 1924 na Grã-Bretanha, em
1926 no Canadá e na Suécia, em 1930 na Bélgica e na Suíça” (Williams, 1950, p. 5)41.
No entanto, só em 1929 a Grã-Bretanha passou a contar com um comitê
interinstitucional (composto por técnicos de rádio, professores e burocratas da educação)
41

No original : « (…) les premières séries expérimentales d’émissions scolaires furen organisées en 1924 en
Grande-Bretagne, en 1926 au Canada et en Suède, en 1930 en Belgique et en Suisse ».
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responsável por elaborar políticas, diretrizes e programas para a radioeducação: “em 1929, os
programas para as escolas foram colocados numa base permanente, sob o patrocínio e a
orientação de um organismo que representa as entidades pedagógicas e que é denominado
Junta de Emissões Escolares para o Reino Unido [School Broadcasting Council for the United
Kingdom]” (Lopes, 1970, p. 113).
O Conselho inglês cuidava da educação de adultos, dispunha de comitês locais por
todo Reino Unido e era responsável por produzir programas radiofônicos suplementares aos
currículos. As transmissões contavam com professores convidados que desejavam participar
dos trabalhos (Lambert, 1930). Mais tarde, a radiodifusão escolar ganhou força em países
como Alemanha, França e Itália. Mesmo assim, David Hawkridge e John Robinson
consideram que seus resultados nunca teriam sido significativos:
Paradoxalmente, a maioria das atividades de formação em matéria de radiodifusão
educativa são, ao mesmo tempo, insuficientemente gerais e insuficientemente especializadas.
É interessante observar que, apesar de a maioria dos estudos monográficos se referirem à
formação, dão muito poucos detalhes a esse respeito (Hawkridge e Robinson, 1984, p. 89)42.

A concepção dos primeiros tempos da radioeducação nos países do capitalismo central
não tinha públicos específicos como foco: montavam-se estações de alcance nacional que
pretendiam oferecer uma programação relativamente uniforme dedicada a atender ao que se
entendiam ser as necessidades gerais da população, sentido nacionalizante que foi adotado por
Roquette-Pinto em seus projetos e iniciativas de radiodifusão educativa. Só em décadas mais
recentes a programação radiofônica desses países foi segmentada de acordo com os diversos
públicos existentes (Leobons, 1983, p. 21). EUA e Europa passaram, assim, a valorizar
estações regionais ou locais destinadas a grupos mais focais de radiouvintes.
Enquanto os países do capitalismo central observavam significativa expansão na
radiodifusão, inclusive o campo educativo-cultural tendo seu espaço sempre garantido
(geralmente pelo Estado), Grenfell Williams lembrava, em fins da década de 1940: “nas
regiões insuficientemente desenvolvidas (mais de dois terços da população global habita essas
regiões), o desenvolvimento da radiodifusão é muito mais recente e, ainda hoje, certos
territórios não possuem organização de radiodifusão” (Williams, 1950, p. 5)43. Portanto, o
42

No original: “Paradójicamente, la mayoría de las actividades de formación en materia de radiodifusión
educativa son a la vez insuficientemente generales e insuficientemente especializadas. Es interesante observar
que, aunque la mayoría de los estudios monográficos se refiere a la formación, dan muy pocos detalles al
respecto”.
43
No original : « Dans les régions insuffisamente développées (plus des deux tiers de la population du globe
habitent ces régions), le développement de la radiodiffusion est beaucoup plus récent et, aujourd’hui encore,
certains de ces territoires n’ont pas d’organisation de radiodiffusion ».
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Brasil despontava como país de economia periférica com ilhas de desenvolvimento
tecnológico, que se expressaram no setor da comunicação com o início do rádio na década de
1920 e de sua “era de ouro”44 do fim dos anos 30 até meados de 50 (Lopes, 1988, p. 110).
Outro caso raro de desenvolvimento similar da radiodifusão foi o da Argentina, no mesmo
período. Além disso, o Brasil contou com experiências de radiodifusão educativa e escolar,
nos anos 30 e 40, que inauguraram um modelo de educação tecnológica de contornos
peculiares, que se coadunavam com os projetos de construção de nacionalidade da época. A
primeira iniciativa nesse sentido foi a liderada por Roquette-Pinto no Rio de Janeiro.

5.2. Da PRA-2 à PRD-5: o início da radiodifusão escolar sistemática no Brasil
Após a determinação da Reforma Fernando de Azevedo (1928) de que fosse instalada
uma Rádio Escola Municipal no Distrito Federal, o projeto não foi levado adiante. A
retomada da iniciativa remonta a inícios de 1933. Foi nesta época que Roquette-Pinto se
dirigiu a Anísio Teixeira, então Diretor da Instrução Pública da capital do país, solicitando
verbas para a construção do transmissor do que viria a ser a PRD-5.
A referência a esse momento encontra-se em programa transmitido pela Rádio
Roquette Pinto (a PRD-5) transcrito em 1984 para a revista Comunicação. O programa foi ao
ar no dia 25 de setembro de 1984 – centenário de nascimento de Edgard Roquette-Pinto (25
de setembro se tornou o dia oficial do rádio no Brasil) – e consistia em homenagem ao
patrono da radiodifusão brasileira, na qual foi registrado depoimento de sua filha Beatriz:
GRAVAÇÃO: A Rádio Roquette Pinto tem uma história muito bonita, porque o Anísio
Teixeira, o professor Anísio Teixeira, era Secretário de Educação do Estado (sic) e o sonho de
Roquette-Pinto era que ele tinha fundado a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, cujo lema era
“pela cultura dos que vivem em nossa terra, pelo progresso do Brasil”… Então ele foi ao
Anísio Teixeira e disse: “Anísio, chegou a hora de nós fazermos uma radioescola, de
fundarmos uma radioescola, com currículo escolar, porque a outra era para cultura geral”. Aí o
Anísio disse: “Roquette, eu não tenho dinheiro, eu não tenho verba”. Aí o papai disse: “quanto
você tem?” Naquele tempo eram contos de réis, não é? Ele disse: “tenho dez contos de réis”.
Papai então me disse: “me dá os dez contos de réis que eu lhe dou uma rádio”. Menos de um
ano depois começou a funcionar a PRD-5, Rádio Escola Municipal (Bojunga, 1984, p. 10).

44

Renato Ortiz salienta que “é somente na década de 40 que se pode considerar seriamente a presença de uma
série de atividades vinculadas a uma cultura popular de massa no Brasil”. Antes disso, já havia a imprensa, as
revistas ilustradas e as histórias em quadrinhos. “Mas não é a realidade concreta dos modos comunicativos que
institui uma cultura de mercado, é necessário que toda a sociedade se reestruture para que eles adquiram um
novo significado e uma amplitude social” (Ortiz, 1999, p. 38). Isso só teria ocorrido nos anos 40, sendo a “era de
ouro” do rádio uma manifestação da consolidação da sociedade urbano-industrial no país.
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D. Beatriz também relatou a conversa de Roquette com Anísio em outra entrevista,
realizada em 1990, acrescentando o aproveitamento do “material antigo” da PRA-2 e do
auxílio voluntário de seus técnicos para a constituição da nova emissora do Distrito Federal:
(…) ele foi ao Anísio Teixeira e disse: “Anísio, eu quero fundar uma Rádio Escola, está na
hora de nós fazermos isso”. O Anísio Teixeira disse: “Eu não tenho dinheiro, Roquette”. Papai
disse: “quanto você tem?”, e ele disse: “dez contos de réis”. Papai disse: “me dá os dez Contos
que eu lhe dou uma Rádio”. E com o material antigo da Rádio Sociedade, os funcionários que
iam trabalhar de graça, que ajudaram a montar a Rádio, a PRD-5, a Rádio Escola Municipal,
que hoje tem o nome dele e que não tem nada que ver com a nossa doação [a PRA-2], com o
Ministério da Educação (Bojunga, 1990).

Nas duas intervenções, o caráter escolar da PRD-5 é destacado em oposição à Rádio
Sociedade, voltada à cultura. Com isso, confirmava o discurso mais comum de seu pai em
relação à PRA-2 ser uma emissora de “radiocultura”, ainda que, conforme já se identificou no
Capítulo 3, o aspecto educativo fosse um componente não-desprezível na concepção de
transmissão cultural de Roquette e que fosse evocado em certos momentos. Na Rádio
Sociedade,
(…) ele queria mais uma cultura do que escola. Ele queria uma coisa mais geral. (…) O
ideal dele da Rádio Sociedade eu acho que seria aquilo como ele fez: era para irradiar boa
música, era para ensinar as pessoas, enfim, textos bonitos, um bom jornal, limpo, sem direita,
sem esquerda, sem frente, sem atrás, é um jornal corrido. (…) A Rádio Escola era outra coisa
(ibidem).

A distinção que D. Beatriz fazia questão de estabelecer entre as duas emissoras remete
também ao fato de que a PRA-2 era, antes da inauguração da Rádio Escola Municipal, uma
emissora privada. Ainda que quase tenha assumido funções oficiais por ocasião da Reforma
Fernando de Azevedo em 1928 e que fosse porta-voz da cultura erudita e oficiosa da época, a
PRA-2 não era uma estação estritamente oficial. Simultaneamente, os esforços de
consolidação da CBR como rede oficial do governo mostraram-se difíceis de serem atingidos
diante das turbulências políticas e das mudanças na legislação da radiodifusão. Portanto, a
Rádio Escola representou a ocupação desse espaço institucional ainda vazio.
O processo de constituição da PRD-5, que durou ao menos cerca de um ano para se
concretizar, é bem ilustrado em correspondência de Roquette a seu ex-aluno e fiel colaborador
Venancio Filho. O antropólogo afirmava, em julho de 1933, que o começo da radiodifusão no
Brasil teria sido diferente de países como EUA e Inglaterra. Nesses países, ela teria se
iniciado como “comissionado e depois somente como divertimento” (Carta de Roquette-Pinto
a Francisco Venancio Filho, 13 jul. 1933). No Brasil, o “paradigma” teria sido outro, afinal
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desde a fundação da PRA-2 “todos ou quase todos os seus esteios [do rádio] foram
educadores” (grifo do original). Com isso, observa-se um mecanismo de auto-afirmação do
suposto pioneirismo brasileiro na radiodifusão educativa e um gesto de autopromoção/
canonização de seu próprio nome na história nacional.
No entanto, a conveniência de dizer, no início da década de 1930, que a Rádio
Sociedade era uma emissora educativa não coincidia com o discurso de anos anteriores,
quando a PRA-2 era apresentada como instrumento de “radiocultura” (seguindo influência da
orientação européia e argentina) e não de radioeducação – não era considerada, então, uma
radioescola. Mesmo o aspecto educativo era subsumido ao cultural naquela circunstância. Há,
portanto, uma mudança na versão que Roquette fez da concepção de sua própria Rádio
Sociedade. Escreveu, em 1933, uma história adequada àquele momento, quando estava
interessado em ocupar, na administração Anísio Teixeira, o espaço dado pela legislação de
1928 que dispunha sobre a constituição de uma “Rádio Escola Municipal” no Distrito Federal.
Na carta de 1933 a Venancio Filho, Roquette defendia o caráter educativo da Rádio
Sociedade. Ainda assim, deixava claro que essa foi uma intenção não realizada:
Houve mesmo um abençoado maldizente que, desejando falar mal do rumo que eu estava
dando ao Rádio no Brasil, disse que o meu desejo era transformar aquilo em escola. Deus o
abençoe pelo resto da vida!
Não consegui inteiramente transformar o rádio em escola (Carta de Roquette-Pinto a
Francisco Venancio Filho, 13 jul. 1933, grifos do original).

Mas estabelecida a identidade de legitimidade educacional e erudita da programação
da PRA-2 – “dificilmente havia um (…) [dos destacados] nomes da intelectualidade nacional
que não haja falado do Brasil por meio do Rádio” –, Roquette apontava para o fato de que
apenas faltava suporte oficial para que a radioeducação fosse definitivamente colocada em
prática: “do ponto de vista oficial, ainda não há nada feito. Mas já se pode apontar no
organizador do ensino municipal do Rio de Janeiro, por Fernando Azevedo, o do Rádio
Escolar” (Carta de Roquette-Pinto a Francisco Venancio Filho, 13 jul. 1933, grifo do
original). Portanto, tentava ocupar mais um espaço do campo ao qual vinha se dedicando
havia uma década.
No mesmo documento, também afirmava que “desde logo ficou bem claro que o nosso
fim era dar ao povo não o que ele queria e sim o que ele precisava…” (grifo do original).
Pode-se notar, aqui, notável dirigismo em relação às suas concepções de educação. Era o
ideal, derivado de sua trajetória na antropologia e de suas leituras autores como Euclides da
Cunha, Manoel Bomfim e Alberto Torres, de “civilizar” o “povo”, tirando-o de sua “natureza
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selvagem” (“o que ele queria”, seus impulsos mais “primitivos”). Assim seria possível eleválo a uma condição de “racionalidade” (“o que ele precisava”) fornecida pelos “sábios”,
capazes de canalizar “corretamente” os potenciais do “povo” para o desenvolvimento social e
econômico da nação.
Seguindo a linha de reforçar a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro como emissora
educativa e não exatamente de “radiocultura”, Roquette-Pinto escreveu relatório a Anísio
Teixeira, em meados do primeiro semestre de 1936, afirmando que o papel da PRA-2
(assumida pelo governo federal havia pouco tempo) era educacional. Caracterização similar
foi expressa no Boletim Oficial da Casa do Estudante do Brasil de 1936, que tinha entre seus
diretores Paulo Raja Gabaglia e Fernando Raja Gabaglia45, homens próximos a Roquette.
Além disso, a PRA-2 era associada à iniciativa do recém-inaugurado Ince: “o
Ministério poderia obter (…) aparelhos cinematográficos e rádios escolares em combinação
com as companhias, de modo a facilitar audição da PRA-2 aos colégios e Estados” (RoquettePinto, 1936, p. 3). Conforme Sheila Schvarzman, o inverso também ocorreu: o som das
projeções cinematográficas, que era caro à época e por isso utilizado o menos possível, era
muitas vezes montado através do aproveitamento adaptado de amplificadores e dos altofalantes de receptores de rádio disponíveis (Schvarzman, 2004, p. 203).
A Comissão Instaladora do Ince iniciou seus trabalhos em 10 de março de 1936, sendo
o órgão oficializado no ano seguinte (Franco, 2004, p. 25) e sediado no mesmo prédio do
Serviço de Radiodifusão Educativa (SRE – que controlava a PRA-2), estando assim ambos
sob controle, na prática, de Roquette, conforme ressalta Fernando Segismundo (Venancio
Filho, 1995, p. 133). Paschoal Lemme também se refere ao fato:
As duas repartições confundiam-se nas finalidades e por terem, a princípio, um só diretor:
Edgard Roquette-Pinto, cuja solicitude levou o ministro Capanema a instituí-los e entregarlhes. A parte técnica de ambas as casas competia a especialistas do porte de Labre Jr. e
Humberto Mauro, coordenadores de equipes esforçadas. A lavra artística, científica e
educativa tocava a numerosos colaboradores de fora e à prata interna – técnicos de educação,
professores, jornalistas e literatos. Dentre tantos, assinalavam-se Fernando Tude de Souza, a
quem Roquette acabou por entregar o comando da rádio [PRA-2], e Pedro Gouvêa Filho, que
substituiu o próprio Roquette a pedido deste no cinema. A esses auxiliavam René Cavé46,
45

Fernando Antônio Raja Gabaglia foi professor de geografia no Colégio Pedro II e autor de livros didáticos.
Desde 1930 defendia a inclusão da geografia no campo das ciências naturais. Entendia que a disciplina deveria
classificar o território brasileiro e seu povo, instrumentalizando o Estado para promover a unidade nacional. Foi
um dos fundadores do curso de Geografia e História da UDF, onde lecionava Fisiogeografia. Com seu irmão
João Capistrano, professor no Instituto de Artes da UDF, contribuiu para a constituir o Conselho Nacional de
Geografia e do IBGE (Machado, 2000).
46
A partir de 1950, Cavé começou a apresentar semanalmente o programa erudito “Música para a Juventude” na
Rádio MEC, trazendo intérpretes de renome, concursos, apreciações de críticos e professores, transmissões do
Teatro Municipal e orfeões escolares, com concursos entre corais de colégios (Longo, 1956, p. 10).
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Paschoal Lemme, Beatriz R.-P. Bojunga, Edgard Süssekind de Mendonça, Aidano do Couto
Ferraz, Otávia Régis Konder e muitos mais homens e mulheres que faziam daquelas entidades
seus segundos lares. Assíduo, permanente a incentivar e corrigir, circulava por todo o prédio
Francisco Venancio Filho (Venancio Filho, 1995, p. 203).

Apesar de sua condição física não ser a mais propícia em função da doença
degenerativa que começava a se manifestar (e que o acompanhou até o fim da vida), Roquette
sabia da importância de permanecer à frente de uma instituição como o Ince para sustentar
suas diversas iniciativas educativas e culturais:
Nessa época já ele pretendia aposentar-se, em virtude de uma fibrosite da coluna vertebral,
a espondilose rizomérica, que o crivava de dores o dia todo, dores mitigadas apenas por três
aspirinas que, de oito em oito horas, lhe proporcionavam três horas de descanso. “A síntese da
aspirina”, dizia, “é uma descoberta tão grande quanto a da penicilina”.
O Ministro Capanema já havia consultado o Professor Jonathas Serrano, mas depois de
conversar com Roquette-Pinto ficara vivamente interessado que ele aceitasse essa nova
incumbência (…).
Roquette, por fim, aceitou com uma condição: ele teria carta branca, mas quando o Ministro
discordasse da sua orientação, ficaria à vontade para substituí-lo (Gouvêa Filho, 1955, p. 37).

A associação do Ince à radiodifusão educativa ficou clara com a Lei nº 328, que
reorganizou o Ministério da Educação em 1937. Além de seus objetivos óbvios de produzir
películas de caráter educativo, o Ince também deveria, segundo o Art. 40 da referida lei,
(…)
d) editar discos ou filmes sonoros com aulas, conferências e palestras de professores e artistas
notáveis, para venda avulsa ou aluguel;
e) permutar discos ou filmes sonoros de que fala a letra d;
f) publicar uma revista consagrada à educação pelos modernos processos técnicos: cinema,
fonógrafo, rádio etc. (Brasil, MES, Ince, 1938, s. p.).

Seguindo essas determinações, o Ince gravou discos de finalidade educativa, com
música de câmara, sinfônica e coral; música popular, hinos e canções populares; trechos
falados (Schvarzman, 2004, p. 209). O projeto inicial também previa “uma emissão
radiofônica diária de material produzido pelo Instituto” (Schvarzman, 2004, p. 206). Ou seja,
Roquette-Pinto planejou o órgão para ter, dentre outras questões, mais um suporte
institucional capaz de sustentar seus empreendimentos na radioeducação. Com isso, fica claro
que as tecnologias educacionais eram entendidas como um conjunto a ser abordado de modo
integrado, algo que já era postulado desde a década de 1920, mas que se consolidou com as
legislações e com a atuação concreta das instituições que se dedicaram ao setor.
Nesse ambiente de integração das tecnologias educacionais, Roquette conseguiu fazer
com que tudo aquilo que não fosse possível realizar através da Rádio Ministério da Educação
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ou da PRD-5 pudesse ser ao menos tentado por meio do Ince. A interrelação entre os órgãos
pode ser constatada, por exemplo, pela presença de Francisco Gomes Maciel Pinheiro na
Seção de Museus e Radiodifusão da Prefeitura do Distrito Federal e, simultaneamente, no
Ince. Maciel Pinheiro declarou, em depoimento sobre Roquette, que devia toda sua trajetória
em instituições públicas e particulares aos “ensinamentos administrativos eminentemente
práticos e executivos de meu grande mestre Roquette-Pinto” (A tradição…, 1984, p. 2).
O apoio institucional para a Rádio Escola Municipal também foi encontrado na Casa
do Estudante do Brasil, dirigida pelos Raja Gabaglia e com nomes ligados à ABE (da qual
Francisco Venancio Filho participava ativamente), como Branca Fialho47. O redator-chefe do
periódico, Nelson Ferreira, fez um “largo inquérito” publicado no Boletim Oficial da Casa do
Estudante do Brasil de 1936, no qual entrevistou três figuras ilustres (Roquette-Pinto, Branca
Fialho e Villa-Lobos). A pergunta geral (“o que o rádio poderá fazer pela educação do nosso
povo?”) era desdobrada em quatro questões, resumidamente as seguintes: qual a eficiência do
rádio como instrumento pedagógico? Que métodos seriam os mais adequados? A iniciativa
deveria ser estatal ou comercial? Sendo oficial, como deveria ser feita?
A formulação das perguntas do inquérito era meramente retórica, apenas “chamando”
os entrevistados a render apoios e homenagens à iniciativa da PRD-5. A resposta de RoquettePinto foi, como seria de se esperar, a mais completa. Detalhou cada questão e, no que se
refere à primeira, lembrava que a PRA-2 tinha surgido “com propósitos quase exclusivamente
educativos. Isso foi em 1923. Basta percorrer os jornais da época para, desde logo, verificar
que a Rádio Sociedade, desde então, sempre manteve cursos de ciências, letras e artes
entregues aos maiores nomes do país [e do estrangeiro]” (Ferreira, 1936, p. 8).
Salientamos os propósitos “quase” exclusivamente educativos da Rádio Sociedade,
pois há, mais uma vez, o reconhecimento de que a emissora não era isenta de publicidade.
Com isso, Roquette também continuava tentando assegurar sua legitimidade como
representante do rádio oficial, chamando as aulas e palestras da PRA-2 (que ainda não tinha
sido transmitida ao patrimônio da União e se transformado em Rádio Ministério da Educação)
de cursos de “ciências, letras e artes” – referência muito próxima à idéia de conhecimento
universitário, que estava se reorganizando institucionalmente através do modelo tal como o
47

Conforme destaca Paulo Carneiro, “a presença, nos seus quadros, de mulheres de prestigioso renome na vida
intelectual brasileira imprimiu à ação da ABE um cunho particular. Além das professoras dos cursos primário e
secundário que a ela se associaram com extraordinária devoção, (…) concederam-lhe precioso apoio e ativo
concurso escritoras, psicólogas, diretoras de ensino, antropólogas atraídas pelo seu programa de reformas. Ana
Amélia Carneiro de Mendonça, Cecília Meirelles, Armanda Álvaro Alberto, Heloisa Alberto Torres, Branca
Fialho, Alice Flexa Ribeiro, Laura Lacombe, Bertha Lutz deram à ABE a sanção feminina indispensável ao
cumprimento da sua missão. Pode ela, assim, enraizar-se na consciência nacional e tornar-se o centro do
movimento que renovaria em poucos anos todo o sistema educacional brasileiro” (Venancio Filho,1995, p. 102).
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das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras. Tal denominação coadunava-se, portanto, com
a concepção da Universidade do Distrito Federal de Anísio Teixeira, com a Universidade de
São Paulo e remetia à sua atuação na direção do Museu Nacional na década de 1920. Para
Roquette, o rádio não era apenas uma ferramenta de educação escolar elementar, mas também
possibilitava a extensão dos conhecimentos produzido pela intelectualidade acadêmica.
Mesmo Álvaro Salgado, crítico que trabalhava na Rádio Ministério da Educação (a
antiga Rádio Sociedade) e reafirmava o traço de continuidade entre ela e a Rádio Escola
Municipal, estabelecia a diferença de ambas, considerando a primeira “cultural” e não
exatamente “escolar”:
Sempre progredindo, jamais estacionando sobre lauréis, eis o pioneiro da radiocultura em
nossa terra sonhando com a rádio-escola.
A 6 de janeiro de 1934 o Prof. Roquette, desejoso de incutir no povo através da música e da
palavra o amor às belas-artes, às belas letras e o amor à cultura – base de toda a sociedade
civilizada – inaugurou, ainda, a PRD-5, Rádio Escola Municipal, criação sua (Salgado, 1941,
p. 84).

Rádio escolar era a PRD-5, embora esta não excluísse a promoção do “amor à
cultura”. A Rádio Escola Municipal é apresentada como desdobramento progressivo, quase
lógico e inevitável, da radiocultura praticada na PRA-2. Seu acréscimo era a preocupação
eminentemente pedagógica. O traço que as unia era a característica de ambas serem
ferramentas a serviço da “civilização” dos ouvintes, uma predominantemente cultural e outra
com maior ênfase educacional. Mas enquanto Roquette-Pinto salientava que as duas
emissoras eram sobretudo educativas, Salgado enfatizava a faceta cultural, o que não é
fortuito, pois a eficiência da PRD-5 vinha sendo questionada inclusive no campo pedagógico
quando o autor escreveu nesse número da revista Cultura Política em 1941.

5.3. A Rádio Escola Municipal (PRD-5): a concepção de uma emissora escolar
Roquette-Pinto pretendia que a Rádio Escola cumprisse dois papéis fundamentais: ela
deveria ser ferramenta auxiliar no âmbito da escola e na educação de adultos (extra-escolar).
Na carta a Venancio Filho enfatiza o segundo aspecto, mais próximo do que se praticava na
Rádio Sociedade do Rio de Janeiro (PRA-2):
Aqui desejo lembrar que o Rádio Escolar devia ser antes de mais nada um orientador dos
mestres, uma espécie de monitor para os alunos.
Mas é preciso não esquecer também o que ele dá à grande massa dos que precisam
melhorar as suas condições espirituais e já não está mais em idade de freqüentar as escolas. O
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Rádio na educação de adultos é todo um programa que as autoridades do ensino não podem
desprezar.
Em geral, os encarregados do ensino público tratam da criança e da escola… E já não é
pouco! Mas há também o resto da população que precisa aprender e educar-se. E só dispõe de
horas desiguais de momentos roubados do sono que o trabalho diário exige. Há toda multidão
de desamparados adultos que não é justo sejam hoje esquecidos, como foram seus maiores,
quando a ciência não tinha podido levar aos lares, pelos ares, a beleza e a verdade.
Livro dos adultos que não sabem ler, o rádio deve ser nas escolas a revista dos professores
primários. Einstein falando na Rádio Sociedade disse que o rádio tem sobre o livro, além de
outras vantagens, uma que lhe parecia fundamental: é que o leitor escolhe o volume, mas o
ouvinte escuta o que os competentes escolhem para eles (Carta de Roquette-Pinto a Francisco
Venancio Filho, 13 jul. 1933, grifos do original).

Para o antropólogo, o rádio não deveria substituir os professores, mas “orientá-los”.
Contudo, Newton Dângelo adverte que, ao contrário disso, o rádio e o cinema educativos
“imprimiam às práticas educacionais um importante espaço para automatizar e construir
canais previsíveis de informação, lazer e civismo” (Dângelo, 1994, p. 62). Além disso, a
concepção do modelo de radiodifusão escolar da PRD-5 (que contemplava a escuta nas
escolas) baseava-se na idéia de que o professor deveria “orientar” o trabalho pedagógico dos
alunos no momento da recepção. Isso era um mecanismo no sentido de tentar impor controles
ao trabalho docente, na medida em que este ficava amplamente atrelado às emissões. Isso não
significa que os professores perdessem sua autonomia na prática – afinal, podiam ressignificar
os conteúdos da PRD-5; mas, do ponto de vista do planejamento, um currículo escolar
apresenta-se menos limitante do que uma transmissão radiofônica.
Eram práticas fortemente dirigistas, o que se expressa quando Roquette afirma que a
vantagem do rádio é que o sentido recebido pelo ouvinte seria mais passível de controle do
que se realizado pelo livro: “o ouvinte escuta o que os competentes [a intelectualidade]
escolhem para eles”. Simultaneamente, a radiodifusão escolar era concebida como “revista”
dos professores (um dos programas da Rádio Escola era o “Jornal dos Professores”), isto é,
como instrumento de produção de conhecimentos autorizados a serem aplicados nas salas de
aula. A autonomia docente pretendia ser limitada por essas orientações, além da intenção de
controlar o próprio trabalho discente, já que o rádio era entendido como “uma espécie de
monitor para os alunos”. Segundo Newton Dângelo, “percebe-se, nessas preocupações, a
existência de uma figura que incomodava aos escolanovistas – o professor” (Dângelo, 1994,
p. 45). A aplicação da técnica pedagógica e das tecnologias na educação, sob a orientação da
vanguarda intelectual, era vista como caminho para resolver o “problema” da educação.
Há, também, a preocupação com a educação da classe trabalhadora, descrita como a
“grande massa dos que precisam melhorar as suas condições espirituais e já não está mais em
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idade de freqüentar as escolas”. Para estes, as ondas hertzianas poderiam levar “a beleza e a
verdade” – elementos da moralidade e da influência positivista no pensamento roquetteano.
Uniformizar espiritualmente a nação educando, imprimir senso estético conforme os padrões
ocidentalizantes (“beleza”) e manter a ordem e a moral (“verdade”) da sociedade eram os
princípios que regiam a perspectiva de Roquette em seus esforços para concretizar a PRD-5.
Aliás, é significativo que Roquette tenha feito menção aos “desamparados adultos”
(entende-se que esses trabalhadores precisariam de “amparo” e que fossem dependentes da
ação externa “civilizadora” dos “esclarecidos”), quando mais uma vez o dirigismo de
Roquette se manifesta, apoiado na legitimidade não menos de Albert Einstein, que teria dito o
seguinte ao visitar a PRA-2, em meados da década de 1920:
Após minha visita a esta Rádio Sociedade, não posso deixar de, mais de uma vez, admirar
os esplêndidos resultados a que chegou a Ciência aliada à Técnica, permitindo aos que vivem
isolados os melhores frutos da civilização.
Na cultura levada pela radiofonia, desde que sejam pessoas autorizadas as que se
encarreguem das divulgações, quem ouve recebe além de uma escolha judiciosa, opiniões
pessoais e comentários que aplainam os caminhos e facilitam a compreensão.
Esta é a grande obra da Rádio Sociedade (Albert Einstein…, 2002, p. 7).

O papel do cientista-intelectual como vanguarda do desenvolvimento social fica bem
definido nesse discurso, sendo o rádio visto como poderoso instrumento de intervenção nas
realidades nacionais de cada país, seja no ensino das ciências e artes ou no campo da
propaganda, não somente através de conferências, mas de diálogos, ou seja, utilizando-se de
mecanismos didáticos para ensinar ao “povo” o que ele “precisa” (e não o que ele “quer”).
A constituição da Rádio Escola Municipal em 1934 foi um passo significativo nesse
sentido, ocupando um espaço da cultura oficial voltado a moldar as “massas” conforme o
interesse de construção nacional. Tal concepção inaugurou o entendimento de que a produção
de uma cultura brasileira oficial a ser difundida entre a população passava pelo Estado,
anunciando a postura posterior do DIP de transformar os meios de comunicação em porta-voz
da palavra oficial e, ao menos no projeto, em setor privilegiado de educação. Essa postura de
que a produção da cultura brasileira passava pelo Estado chegou inclusive aos intelectuais
ligados ao Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) na década de 1950:
Como a indústria cultural é incipiente, toda discussão sobre a integração nacional se
concentra no Estado, que em princípio deteria o poder e a vontade política para a
transformação da sociedade brasileira. Os intelectuais, ao se voltarem para o Estado, seja para
fortalecê-lo como o fizeram durante Vargas, seja para criticá-lo, como os isebianos, o
reconhecem como o espaço privilegiado por onde passa a questão cultural (Ortiz, 1999, p. 51).
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O único problema era que, apesar do interesse do Estado brasileiro em moldar uma
cultura oficial, seja em nível municipal quanto federal, através da comunicação de massa, o
investimento correspondente foi modesto – isso se explica, na radiodifusão, pela força
econômica do campo comercial, competidor direto de vantagens governamentais no setor. Se
lembrarmos que “todo ato de produção cultural implica na afirmação de sua pretensão à
legitimidade cultural” (Bourdieu, 2001b, p. 108), entende-se que tanto o campo educativocultural quanto o comercial se esforçavam para monopolizar a legitimidade do veículo. Cada
um utilizou-se dos recursos disponíveis: o primeiro do capital cultural e simbólico
representado pela erudição e pelos princípios de controle social dos costumes, o outro do
capital econômico e da possibilidade de estruturar o circuito da indústria cultural no Brasil.
Pelo menos em nível municipal, a PRD-5 marcou presença e criou um padrão de
cultura oficial. Para isso, seguiu uma dupla orientação, combinando os dois modelos
existentes de educação pelo rádio, que Roger Clausse (diretor do instituto nacional belga de
radiodifusão) assim identificava: “por um lado, dirige-se aos ouvintes de fora da escola; por
outro, aos alunos agrupados em uma sala de aula. No primeiro caso trata-se de rádio de
educação popular. No segundo, de rádio escolar” (Clausse, 1949, p. 12, grifos do original)48.
Nesse sentido, a PRD-5 era simultaneamente uma radioescola e uma rádio educativa (mais
próxima ao educativo-cultural, mas com o cultural aí estando subsumido ao educativo). Mas
ambas seriam formas de educação complementares, jamais compreendidas como substitutas
do ensino presencial, concepção similar à de Roquette. Clausse acrescenta, ainda, que o
principal público entre os ouvintes extra-escolares consistiria em adultos que não tiveram
acesso a uma formação propedêutica ou profissional durante a idade escolar.
Ariosto Espinheira, um dos colaboradores de Roquette na PRD-5, defendia que a
educação de adultos através do rádio era essencial, mas necessitava de métodos específicos.
Caso contrário, os riscos de insucesso para esse público seriam grandes:
É preciso não esquecer também uma pequena circunstância, de alta importância: se o aluno
se vê obrigado a escutar mais ou menos atentamente a irradiação escolar que lhe é imposta
pelo professor, o adulto pode com um golpe de botão no seu receptor desembaraçar-se
instantaneamente do que ele julga aborrecido, anulando assim, de pronto, todos os esforços
(Espinheira, 1934, p. 74-75).

Enquanto o “ensino de adultos” ou “ensino pós-escolar” (termos de Espinheira) teria
transmissões destinadas a atrair esses radiouvintes, a parte escolar seguiria o currículo oficial
48

No original: “por una parte, se dirige a los auditores de fuera de la escuela; por otra parte, a los alumnos
agrupados en una clase. En el primer caso se trata de radio de educación popular. En el segundo, de radio
escolar”.
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mais rigidamente e teria professores acompanhando as emissões junto aos alunos. Portanto, o
segundo caso caracterizava-se como uma recepção controlada. O modelo de radioescola da
PRD-5 inspirou-se no europeu, particularmente nas experiências inglesa, alemã e francesa, e
também considerou as práticas estadunidenses. A influência da Inglaterra é citada por
Roquette, a despeito do alegado pioneirismo da PRA-2:
Onde poderia o rádio escolar atingir desenvolvimento realmente notável foi na GrãBretanha. Em 1927 criou-se ali o Central Council for School Broadcasting, comissão de
professores que não só prepara os programas que devem ser indicados como também redige
opúsculos ilustrados que prometem aos ouvintes, alunos das escolas ou operários adultos,
conservar algo do que receberam pelo TSF.
Enquanto não temos a televisão realizada em moldes práticos, o sistema inglês é excelente.
Irradia-se a conferência ou a lição e previamente distribuem-se desenhos e as figuras que a
ilustram.
Rádio, no Brasil, meu caro amigo, não é, não pode ser, não deve ser divertimento (Carta de
Roquette-Pinto a Francisco Venancio Filho, 13 jul. 1933).

O que se destaca do excerto é que os responsáveis pela preparação da programação
radiofônica eram professores e não técnicos desse meio de comunicação. Há, também, a
menção aos “opúsculos” elaborados, material de apoio que também fez parte da estrutura da
Rádio Escola Municipal, quando esta se concretizou. As apostilas eram enviadas aos alunos
que se inscreviam nos cursos radiofônicos. A utilização de desenhos e figuras, por sua vez,
era uma resposta ao questionamento da possibilidade de se ensinar disciplinas tais como a
Geografia. Era o que alegavam os críticos das radioescolas ao observar que a ausência de
imagens era uma limitação dessa tecnologia para essa aplicação. O “modelo inglês” se
ajustava exatamente a esse debate, que não seria levantado caso a TV já estivesse
desenvolvida a ponto de se tornar recurso educativo (afinal, as imagens transmitidas pelo
veículo não dariam margem à sua rejeição como ferramenta educativa)49.
Chama a atenção a crença de Roquette-Pinto na modernização e na transformação
social através da ciência e da técnica, o que se seguia a linha de pensamento que construiu ao
longo de anos na antropologia. Todas as tecnologias produzidas pelo Homem representariam
indícios de que de aproximação da sociedade do estágio positivo de “civilização”. Esse
processo deveria ser liderado pelos cientistas e intelectuais, agentes que teriam a obrigação de
49

Roquette-Pinto fez as primeiras experiências com televisão no Brasil nos laboratórios da Rádio Sociedade. A
data varia conforme a fonte: 2 de maio de 1932 (Dângelo, 1994, p. 198) e 1933 para Cintra Ribas e Ruy Castro.
Foi construído um aparelho receptor rústico, entregue a Flávio de Andrade, que captou as imagens em sua
residência, na Rua Cândido Mendes (Ribas, 1990, p. 179-180). O famoso locutor Almirante participou da
experiência: “o sistema era muito precário e Almirante construiu um aparelho para ele, também, com o motor de
um velho ventilador” (Barbosa, 1996, p. 464). Foi transmitida apenas uma curta seqüência de imagens, dentre as
quais as primeiras letras da associação de imprensa (“ABI”) e a suástica alemã. A TV educativa tornou-se uma
realidade nos países do capitalismo central apenas após a II Guerra Mundial.
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contribuir para a elevação moral (manutenção das hierarquias sociais) e para a educação do
“povo”.
Percebe-se, também, a defesa intransigente do campo educativo contra a radiodifusão
comercial. Afinal, a radiodifusão escolar no Brasil ainda não era estruturada, o que Espinheira
expressava ao apontar a necessidade de articulação de radiotécnicos, técnicos de educação e
professores. Tudo para vencer as longas distâncias e a dispersão da população, de modo a
levar a educação aos adultos fora da idade escolar. “E ainda mais. As soluções práticas
exigirão boa dose de psicologia social, para que os programas educativos, apenas tolerados,
em geral, passem a ser desejados” (Espinheira, 1934, p. 9). Aparece, aqui, a noção de que o
Estado, através de sua programação oficial, poderia induzir o gosto dos ouvintes para criar
demandas novas que impelissem a indústria cultural a “refinar” sua programação.
Referindo-se às diversas disciplinas que poderiam ser ensinadas pelo rádio, dentre as
quais, história, geografia, música, história das artes, ciências, literatura, moral e civismo e
reportagens, Espinheira afirmava:
O valor pedagógico destes cursos depende em parte do seu meio de apresentação. Convém,
pois, como preliminar, estudar os diversos métodos recomendados para este fim, examinando
os recursos de cada um deles bem como as particularidades de cada caso.
A radiodifusão, por ser um processo de ensino puramente verbal pode, se não houver
cuidado, provocar a fadiga e a distração dos ouvintes. Falta-lhe para fixar a atenção dos
alunos, as impressões visuais. Para captar a atenção, será indispensável despertar por outros
processos a imaginação dos alunos. É necessário, pois, apresentar-se o assunto de um modo
vivo, em termos que reconstituam as imagens. Em vez de fazer uma conferência sobre os
homens e as coisas, deve-se tanto quanto possível despertar a realidade dos fatos, fazendo
falar os feitos e as idéias, apresentando-se de modo a apoderar-se, por assim dizer, da atenção
dos ouvintes (Espinheira, 1934, p. 34-35).

Portanto, nesse ponto a PRD-5 já apontava para um processo de distinção daquele
modelo de “radiocultura” da PRA-2. O método de apresentação, ou seja, o caráter pedagógico
explícito das emissões passava a ser privilegiado para além do conteúdo (como se fazia nas
aulas da Rádio Sociedade). Não bastaria proferir conferências tais como se fossem
comunicações presenciais, mas sim envolver os ouvintes, através de uma linguagem
radiofônica específica e autonomizada, de modo a não fatigá-los, o que valia essencialmente
para a educação de adultos. Por seu turno, a influência dos EUA ligava-se à utilização
propriamente escolar do rádio, especialmente voltada às escolas primárias. Parte da
programação radioescolar era, tanto nos EUA como no Brasil, montada pensando-se as
crianças como destinatários privilegiados.
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5.4. A instalação da Rádio Escola Municipal: custos e dimensões
No início de dezembro de 1933, Roquette-Pinto já havia realizado todas as gestões
necessárias para inaugurar a PRD-5. Os equipamentos haviam sido comprados, instalados e
estavam prontos para entrar em funcionamento. É o que nos sugere a seguinte
correspondência, que salientava já ser “possível começar com eficiência” as transmissões:
Meu ilustre amigo Anísio Teixeira,
Cumprindo com muito prazer as suas ordens, junto envio-lhe as notas referentes à
instalação da Rádio Escola Municipal.
Evidentemente com 150 contos não é possível dar todo o desenvolvimento que ela
comporta, tal qual se acha no Regulamento Fernando Azevedo. Mas é possível começar com
eficiência.
Afetuosos cumprimentos,
(a) E. Roquette-Pinto (Carta de Roquette-Pinto a Anísio Teixeira, 8 dez. 1933).

O antropólogo ainda se mostrava relativamente insatisfeito com as verbas, mas em
grande medida contentado por ter conseguido dar seqüência ao projeto. Afinal, de uma verba
inicial de 10 contos prometida por Anísio cerca de um ano antes, tinha à sua disposição 150.
Era a conquista de um espaço institucional essencial, uma vez que as perspectivas da
PRA-2 eram desanimadoras: o número de sócios não crescia, o equilíbrio entre despesas e
receitas tornava-se cada vez mais frágil (embora o caixa da emissora tivesse superávits, a
pressão orçamentária foi incrementada com a exigência legal de que a potência de transmissão
da antena aumentasse, demandando recursos que, afinal, não conseguiram ser obtidos) e a
concorrência das emissoras comerciais, cada vez mais fortes, aumentava. Simultaneamente, a
CBR (1933-34) também declinava e Roquette via sua posição no meio radiofônico ameaçada.
A iniciativa da Rádio Escola era uma espécie de tábua de salvação. Tanto apostou nela que
imaginava que seria lembrado na posteridade por sua obra educacional através do rádio. Por
ironia do destino, a maior parte dos acervos da Rádio Escola parece ter sido perdida na década
de 80 e a obra de Roquette-Pinto nesse campo acabou sendo praticamente esquecida.
Tendo a PRD-5 como seu grande investimento do momento, listou os seguintes
materiais (aos quais o excerto anterior se refere) para colocar a estação em funcionamento:
1 – Desde que disponha do amplificador Western Electric, pertencente à Prefeitura e
atualmente emprestado à Rádio Club do Brasil – com 50 contos, comprando as peças
separadas (válvulas, transformadores etc. etc.) –, a Direção de Educação pede manter a sua
estação transmissora com potência amplamente suficiente para as suas necessidades.
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2 – Encarregar dessa montagem o Prof. Roquette-Pinto, do Instituto de Educação, pondo à
sua disposição o material e o pessoal que ele indicar dentro da verba – 50 contos.
3 – Com os 100 contos restantes, a Direção de Educação pode prover duzentas escolas de
receptores eficientes, embora pequenos.
4 – Instalados os receptores nas Escolas e construído o transmissor, a Direção de Educação
pode irradiar dentro de um mês (Roquette-Pinto,1933c).

A idéia era economizar o máximo possível para montar a PRD-5. Por isso a utilização
do amplificador que estava com a Rádio Club do Brasil. Além disso, a recuperação do
equipamento pode ser entendida também como um modo de reaver um bem do Estado que
tinha sido deixado nas mãos da iniciativa privada, manifestando-se novamente, portanto, a
disputa entre os campos da radiodifusão educativa-oficial e da comercial pelo espaço e pela
res pública. Chama a atenção, também, a reserva de 100 contos para a instalação de
radiorreceptores nas escolas municipais do Rio de Janeiro, fazendo da nova emissora uma
emissora bem estabelecida em seu objetivo específico de ferramenta de apoio ao ensino
escolar. Com isso, embora a educação de adultos não tenha sido negligenciada, não foi, ao
menos nos primeiros anos da PRD-5, sua principal área de atuação.
Para uma noção apropriada da inserção da radiodifusão escolar no sistema de ensino, é
necessário considerar algumas estatísticas que a contextualizam naquela época. Em 1936, a
rede pública escolar era majoritária no país (73,3 %), sendo assim distribuída pelos diferentes
níveis administrativos: 0,6% da União, 46% dos Estados e 26,7% dos Municípios. Por sua
vez, 26,7% das escolas eram particulares. Desse modo, pensar a educação correspondia
essencialmente a se debruçar sobre a educação pública, que inclusive aumentou, em 4 anos,
em relação à rede particular, que em 1932 somava 29% (Brasil, MES, 1939, p. 20-21).
A importância estratégica da educação no âmbito das políticas de Estado destacou-se,
em particular, no nível municipal, no qual a rede escolar observou notável crescimento:
passou de 17,6% em 1932 para os 26,7% de 1936. A seguinte tabela nos mostra a progressão
do investimento em educação no quadriênio 1932-35:
Tabela 1 – Investimento em educação (1932-1935)
União
Estados
1932
61
189
1933
78
196
1934
46
217
1935
81
241

Municípios
51
55
75
87

Total (milhares de contos de réis)
301
329
338
409
(Brasil, MES, 1939, p. 43).

Com esses dados, verificamos que o crescimento do investimento na União e nos
Estados ficou um pouco acima de 25%, enquanto nos Municípios o gasto foi incrementado em

282

pouco menos de 80%. O Distrito Federal e a cidade de São Paulo inseriam-se, portanto, em
um contexto de grande interesse pelo desenvolvimento educacional por parte do Estado. Mas
mesmo com a ampliação da rede escolar do país, em particular nas capitais, a demanda estava
longe de ser atendida. A número de professores, por exemplo, no Estado do Rio de Janeiro,
cresceu cerca de 30%, tal como os investimentos no setor, mas quantitativamente os números
ainda eram pouco significativos (de 3.660 em 1932 para 4.758 em 1936).
Roquette-Pinto teve sucesso em constituir a Rádio Escola porque eram muitos os
fatores favoráveis a esse empreendimento. Contava com uma equipe de fiéis colaboradores,
não apenas na concepção e elaboração da programação, mas principalmente amigos que eram
cientistas e técnicos de rádio experientes, muitos dos quais o acompanhavam desde a
fundação da Rádio Sociedade, dez anos antes (João Labre Jr. era o técnico de maior destaque
nesse sentido). Além disso, como professor do Instituto de Educação do Rio de Janeiro
(IERJ)50, tinha condições de aplicar concretamente a pedagogia radiofônica em uma
instituição de grande prestígio. Era um intelectual de renome e tinha o apoio dos seus colegas
e de Lourenço Filho (diretor do IERJ). Este último inclusive discursou na inauguração da
PRD-5: “a 31 de dezembro de 1933, na presença do Prof. Lourenço Filho, diretor ilustre do
Instituto de Educação, falou pela primeira vez, às 1 horas e 20 minutos, o transmissor do
Departamento de Educação” (Ofício de Roquette-Pinto a Anísio Teixeira, 5.1.1934). Se os
programas não tivessem um locus institucional de aplicação ao qual Roquette era solidamente
ligado, talvez ocorresse o mesmo insucesso das modestas tentativas de radiodifusão educativa
anteriores, que ocorreram na cidade de São Paulo (1929) e dos projetos radioescolares do
Espírito Santo (1928), de Mário de Andrade no Departamento de Cultura paulistano (1935). A
exceção era a emissora de ensino profissionalizante do Estado de São Paulo que, projetada em
lei em 1934, foi concretizada em 1937.
Outro ponto que contribuiu para o sucesso da Rádio Escola foi sua subordinação ao
Instituto de Pesquisas Educacionais (IPE), localizado no Edifício Carioca (a PRD-5 ficava na
sala 802), ter “o estúdio [que] funcionava no segundo andar do Teatro Municipal e [ter] a
estação transmissora (…) no Instituto de Educação” (Ferreira, 1960, p. 124). Se em fevereiro
de 1932 haviam sido criados os Serviços de
(…) Matrícula e Freqüência Escolar; Classificação e Promoção de Alunos; Programas
Escolares; Obras Sociais Escolares, Peri-Escolares e Pós-Escolares; Educação de Saúde e
Higiene Escolar; Educação Física; Música e Canto Orfeônico; Ensino Secundário Geral e

50

É como Roquette assina ofício a Anísio Teixeira: “Professor do Instituto de Educação”.
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Profissional; Prédios e Aparelhamentos Escolares; Estatística e Cadastro; Expediente e
Publicidade Administrativa; Pessoal e Arquivo; e Contabilidade (Vidal, 2001b, p. 75),

o IPE foi criado pelo Decreto 4.387, de 8 de setembro de 1933. Anísio concebeu a instituição
concebida para cuidar das estatísticas, inquéritos e projetos educacionais a serem aplicados no
Distrito Federal. Em 1934, o prestigiado Carneiro Leão dirigiu o Instituto. O IPE não cuidava
apenas dos serviços estatísticos, também abrangendo uma gama maior de serviços envolvidos.
Cabe salientar a presença de Arthur Ramos no IPE chefiando o Serviço de Ortofrenia
e Higiene Mental, que tinha como objetivo o estudo e a orientação das crianças com
“dificuldades de aprendizagem” ou de “ajustamento social”. Arthur Ramos, na chefia do
Serviço, foi um dos críticos dos Testes ABC de Lourenço Filho, o que mostra como
posicionamentos pedagógicos diversos conviviam no interior da administração de Anísio
Teixeira no Distrito Federal.
Essas críticas sinalizavam mais do que simples querela interpretativa. Sinalizavam o início
de uma ruptura entre os médicos, que privilegiavam como seu objeto de análise o desvio e os
desviantes, desenvolvendo o tema da identificação, e os antropólogos, cujo interesse pelos
desviantes e pelas minorias levaram-nos, gradativamente, a renegar o determinismo biológico
e desenvolver o tema da identidade (Nunes, 1998, p. 122, grifos do original).

Lourenço Filho identificava-se com os preceitos da ala médica, enquanto Ramos com
a antropológica. O IPE tinha também um Instituto de Antropometria, com um Serviço de
mesmo nome, chefiado por Bastos Ávila, antropólogo de destaque na época. Dentre as
atuações do Serviço de Antropometria, destacaram-se as pesquisas feitas por Maria Júlia
Pourchet com crianças das escolas do Distrito Federal.
Portanto, o IPE era afeito a cientistas (em particular, antropólogos), de modo que
Roquette-Pinto estava entre pares ao procurar o abrigo da instituição para instalar a Rádio
Escola. O vínculo sugere como a PRD-5 representava mais um espaço para Roquette colocar
em prática o pensamento desenvolvido ao longo de sua carreira científico-acadêmica,
confirmando, entre outros aspectos, a radiodifusão escolar como uma receita produzida a
partir do diagnóstico elaborado através da reflexão antropológica.
A PRD-5 representava a realização do ideal de implantar o rádio escolar no país,
proclamado anos antes. Podemos observar isso no ofício enviado por Roquette-Pinto a Anísio
Teixeira em 5 de janeiro 1934, dia anterior à inauguração efetiva da programação da emissora
(a primeira transmissão, de caráter apenas solene, fora realizada na semana anterior, em 31 de
dezembro de 1933). Roquette iniciava o documento anunciando a entrega “em pleno e eficaz
funcionamento” da estação e mencionava os colaboradores que permitiram a rádio entrar em

284

funcionamento: Victoriano Borges, João Labre Jr., além dos “camaradas” Iracy da Silva
Chaves, Matheus Collaço51, Jorge Wandry52, Manoel Trindade. Deixava claro que a iniciativa
não teria sido possível sem a existência da Rádio Sociedade, que “pôs, graciosamente, a sua
oficina particular à disposição do Departamento, considerando uma honra concorrer para que
a cidade pesquise o primeiro transmissor radiofônico instalado em instituto de ensino [o IERJ]
no território nacional” (Ofício de Roquette-Pinto a Anísio Teixeira, 5 jan. 1934).
Mais adiante, segue-se a observação de que “o transmissor foi construído de modo tal
que, em qualquer tempo, será facilmente possível duplicar a sua potência” (Ofício de
Roquette-Pinto a Anísio Teixeira, 5 jan. 1934) e as especificações técnicas dos equipamentos:
Empregamos o circuito Hoffman (Master-Oscillator-Power amplifier), antena acoplada por
indução. Modulação em placa processo Heising. A válvula de poder (saída) é de 1,5 kw, a
corrente na base da antena é de cerca de 4 ampères na onda de 214 metros (% 1.400 kcs). A
antena tem 45 m de extensão e 18 de altura (Ofício de Roquette-Pinto a Anísio Teixeira, 5 jan.
1934).

Com sua potência de saída na antena de 1.500 watts, portanto, a PRD-5 não viria a se
enquadrar na exigência do decreto 24.655, de 11 de julho de 1934, de um mínimo de 5.000
watts para as emissoras localizadas nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo.
Ao mesmo tempo em que, no início do documento, reclamava da verba
disponibilizada por Anísio (“à vista da modéstia da verba destinada ao empreendimento,
apelamos para o patriotismo dos nossos colaboradores de muitos anos”), bem mais a frente
afirmava que “o material empregado no transmissor é todo ele de primeira qualidade. As
peças são de fabricantes de grande nomeada: Weston, Marconi, Phillips, Cardwell” (Ofício de
Roquette-Pinto a Anísio Teixeira, 5 jan. 1934). Dos 150 contos, Roquette gastou pouco mais
de 60 para a instalar a PRD-5, distribuídos conforme indicado na Tabela 2.

51

Os irmãos Matheus e Ladislau Collaço foram levados por Roquette-Pinto, após a Revolução de 1930, para
trabalhar na imprensa da gráfica do Museu Nacional. “Quando se tornou proibido que as instituições tivessem
gráfica própria, passaram a ajudá-lo em outras coisas. Iniciando como meros serventes, na companhia do mestre
adquiriram saber invulgar. Quando saiu, eles saíram junto. Matheus morava com o amigo-patrão. O carinho que
nutria por ele era tão intenso que, certo dia, D. Beatriz o encontra tristonho, chateado e lhe perguntado o que
havia, ele responde: ‘Não sei, D. Beatriz, estou me sentindo meio perturbado. Será que estou agindo certo? Estou
sentindo que gosto mais do Dr. Roquette do que de meu pai!’” (Barbosa, 1996, p. 498). O comportamento
paternalista e senhorial de Roquette é mais uma vez confirmado nessa passagem.
52
Matheus Collaço e Jorge Wandry eram dois operadores da emissora, auxiliares de Labre Jr. Em ofício ao
ministro Gustavo Capanema de dezembro de 1937, o diretor da Rádio Ministério da Educação (PRA-2)
recomendava que estes funcionários permanecessem no cargo, assim como outros, dentre os quais a filha de
Roquette-Pinto, chefe do departamento infantil, o speaker Inacio Magalhães e o gerente Lúcio de Oliveira
Mesquita (Ofício de encaminhamento do relatório RADIODIFUSÃO EDUCATIVA…, 1937). A manutenção dos
funcionários foi parte do acordo de transmissão da Rádio Sociedade para o governo federal.
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Tabela 2 – Equipamentos para instalação da Rádio Escola Municipal (PRD-5)
Estação transmissora
38:624$000
Studio, antena, móveis
10:675$000
Acessórios (Microfones, amplificador de studio, baterias, tungars,
mesa para transmissão de discos, receptores para controle etc.)
11:405$800
(Ofício de Roquette-Pinto a Anísio Teixeira, 5 jan. 1934).

É evidente que o diretor da Rádio Escola não poderia gastar todos os recursos
disponíveis apenas na montagem da estação, mas caso a verba fosse tão restrita não seria
possível comprar equipamentos da melhor qualidade e já com estrutura para uma futura
duplicação da potência do transmissor. As despesas de manutenção da Rádio Sociedade por
dia de serviços prestados eram, segundo Roquette-Pinto, de 1:000$000 (Roquette-Pinto,
1934). Se esse valor for confiável, podemos ter uma base para imaginar as despesas da PRD5. No entanto, a emissora oficial do Distrito Federal tinha menos programas do que a PRA-2 e
estes eram feitos essencialmente por professores comissionados. Ademais, a parte operacional
da PRD-5 era de responsabilidade dos técnicos da Rádio Sociedade, que colaboravam
voluntariamente nesse empreendimento. Ou seja, boa parte dos custos da Rádio Escola já
estava embutida nos gastos da Rádio Sociedade. Desse modo, a manutenção da PRD-5 era
muito menor (restringindo-se praticamente apenas às peças de reposição, comissionamentos e
despesas burocráticas mínimas) do que o da PRA-2.
O plano radiofônico do jornalista, professor e radialista Genolino Amado apresentado
a Vargas ajuda a contextualizar o custo das grandes emissoras: “as despesas das três maiores
estações do Rio sobem a mais de duzentos contos mensalmente, indo muito além dessa
quantia as da Rádio Nacional, como foi declarado em balancete” (Amado, 1942, p. 10).
A quantia de 150 contos era modesta em relação às grandes emissoras, mas para uma
pequena, como a PRD-5, era um bom começo (para um termo de comparação, João Labre Jr.,
operador-chefe da PRA-2, pedia também 150 contos para fazer com que a Rádio Sociedade se
conformasse aos padrões exigidos pela legislação de 1934). Mas em relatório ao ministro
Gustavo Capanema, no qual pedia mais recursos à PRA-2 (recentemente incorporada ao
patrimônio público), Roquette-Pinto chamava a atenção para o fato de que o maior custo de
uma emissora era a programação: “Quanto à programação, a parte mais cara das estações
transmissoras, tem o Ministério institutos oficiais para os quais se estabeleceria horário para
transmissão de arte, aula etc. Poder-se-ia entrar em entendimento com os outros Estados e
institutos particulares para os mesmos fins” (Roquette-Pinto, 1936, p. 3).
Em outros termos, enquanto as emissoras comerciais tinham que pagar para fazer sua
programação, as oficiais poderiam utilizar-se de trabalho não-remunerado (ou em
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comissionamentos modestos) de educadores, intelectuais e técnicos. Roquette contava com
um círculo de colaboradores dispostos a contribuir com a rádio da Prefeitura, praticamente
eliminando os custos de programação. Além das despesas da PRD-5 serem pequenas, o
sucesso da instalação do transmissor é evidenciado quando Roquette salienta seu alcance:
As informações que temos recebido já nos autorizam a afirmar que o Distrito Federal e os
Estados próximos são amplamente satisfeitos pelo nosso transmissor. O seu alcance, creio,
será muito maior. Com a prática de que disponho, não terei surpresa alguma recebendo
notícias de que a nossa estação alcança, à noite, Pernambuco e Florianópolis (Ofício de
Roquette-Pinto a Anísio Teixeira, 5 jan.1934).

Com isso, pode-se supor que o alcance da emissora (que era medido através de
mensagens enviadas por radiouvintes afirmando que tinham captado tal ou qual estação)
abrangesse o Estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e mesmo
Paraná, Goiás, Bahia e Pernambuco. Para se ter um parâmetro, havia relatos de que, em 1926,
o sinal da PRA-2 alcançava o Nordeste: “as cartas da Bahia e de Pernambuco confirmam a
recepção com nitidez da transmissão de óperas como O Guarany, de Carlos Gomes”
(Bojunga, 1984, p. 9). Por sua vez, Mario Ferraz Sampaio lembrava que, quando a Rádio
Educadora Paulista instalou um transmissor de 1 kw, este atingia todo o Estado de São Paulo,
os Estados vizinhos e, no exterior, chegou ao Uruguai e a Argentina (Sampaio, 1984, p. 290).
O transmissor da PRA-2 tinha potência equivalente ao da PRD-5 anos depois, ou seja, 1 kw. É
certo que não era muito freqüente conseguir sintonizar transmissões a distâncias muito
grandes, mas certamente isso acirrava a crença no poder do rádio em atingir cada vez mais
ouvintes, ainda se considerando que aquela era uma época na qual a percepção social da
rapidez daqueles avanços técnicos era bastante aguçada.
Mas se é certo que a montagem e manutenção da PRD-5 não seria possível sem a
colaboração não-remunerada de sua equipe da Rádio Sociedade, de amigos seus e de
professores do IERJ, havia também uma certa margem de manobra, representada pelos 90
contos restantes da verba inicial concedida por Anísio Teixeira, decisivos para impulsionar a
emissora em seus primeiros tempos. Tais elementos resumem-se quando Roquette, Diretor da
Rádio Escola, qualificava-a como “construção modesta, mas notável” e anunciava-a como
“verdadeiro ponto de partida de uma nova política educacional de que tanto precisa o Brasil”
(Ofício de Roquette-Pinto a Anísio Teixeira, 5 jan. 1934). Fica claro, portanto, o esforço de
Roquette-Pinto de marcar desse modo seu próprio nome na história da educação nacional.
A primeira transmissão da PRD-5, em caráter experimental, foi realizada no último dia
de 1933, mas a inauguração efetiva ocorreu em 6 de janeiro de 1934, contando com
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pronunciamento do próprio Anísio Teixeira. O senador Ernani do Amaral Peixoto (19051989) registrava, em discurso no Senado brasileiro, a alegria em encontrar uma fotografia de
seu pai (Augusto do Amaral Peixoto, tenente nos anos 1920 e membro do Partido
Autonomista de Pedro Ernesto na década de 30, tendo sido deputado pelo DF) com RoquettePinto na inauguração da emissora:
Em 1934, quando o grande Prefeito Pedro Ernesto reformulou a educação na Prefeitura do
Distrito Federal, Anísio Teixeira animou Roquette-Pinto a fundar outra emissora, a Difusora
Municipal [nome posterior], PRD-5, a primeira voltada inteiramente para fins educativos. Foi
com emoção que encontrei no semanário Afinal a fotografia dessa inauguração. No centro,
sentado diante do microfone, Pedro Ernesto, de um lado Roquette-Pinto e de outro meu pai,
que exercia a chefia do Gabinete do Prefeito do Rio de Janeiro (Brasil, Senado Federal, 1984,
p. 18).

A íntegra do pronunciamento de Anísio por ocasião da inauguração da PRD-5
encontra-se no Anexo C. Vale destacar alguns trechos mais significativos, que podem
contribuir para a compreensão dessa experiência radiodifusão escolar no Brasil. Neles,
verifica-se a sintonia dos pensamentos de Roquette-Pinto e Anísio Teixeira e a firme crença
de ambos do rádio como instrumento de progresso e “civilização”.

5.5. A PRD-5, a UDF e a Secretaria Geral de Educação e Cultura
A Rádio Escola Municipal, logo em seu início, foi submetida à organização
administrativa determinada pelo Decreto nº 4.638, de 17 de janeiro de 1934, que
(…) alterou a organização do Instituto de Pesquisas Educacionais e transformou a Divisão
de Bibliotecas, Museus e Radiodifusão na Divisão de Bibliotecas e Cinema Educativo,
incorporando ao Instituto de Pesquisas a Seção de Museus Escolares, Radiodifusão e Serviço
de Publicações, que antes era parte da Divisão de Bibliotecas e Cinema Educativo (Prefeitura,
1936, p. 109).

A inclusão do serviço de radiodifusão (a PRD-5) em uma Seção que ficaria
subordinada administrativamente ao IPE foi significativa, já que esse era um órgão de
prestígio. Ariosto Espinheira registrava que, “criando a Seção de Radiodifusão, do Instituto de
Pesquisas Educacionais, o Dr. Anísio Teixeira presta incalculável serviço à Educação da
Capital e mesmo dos Estados circunvizinhos” (Espinheira, 1934, p. 106, grifo do original).
Roquette-Pinto foi nomeado por Anísio Teixeira chefe da Seção de Museus Escolares,
Radiodifusão e Serviço de Publicações. Além disso, desde a reorganização da pasta da
Educação e Cultura do Distrito Federal em setembro de 1935, o antropólogo estava à frente da
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Diretoria de Educação de Adultos e Difusão Cultural a convite de Francisco Campos. Com
isso, compreende-se a dupla ação da PRD-5: radioescolar e de educação de adultos.
Roquette não foi afetado pelas perseguições decorrentes da radicalização política de
fins de 1935 e início de 36, permanecendo no cargo, diferentemente de muitos funcionários da
Secretaria Geral de Educação e Cultura do DF ligados a Anísio, inclusive o próprio. Os
museus e a rádio, vinculados originalmente à Divisão de Bibliotecas, adquiriram
independência e agregaram-se ao IPE. Tal mudança não foi casual, pois o prédio do IPE foi a
instituição onde Roquette instalou o studio da Rádio Escola, contando com colaboradores para
estruturar a nova emissora. Por sua vez, o Cinema Educativo no DF ficou na Divisão de
Bibliotecas, substituindo a posição no organograma antes ocupada pelos museus e pela
radiodifusão. A reunião de cinemas e bibliotecas correspondia à sistematização da iniciativa
de criação da Biblioteca Central de Educação (1933), “com uma divisão de cinema educativo
para fornecer filmes às escolas públicas do Rio de Janeiro” (Andrade, R., 1962, p. 8).
Em 14 de abril de 1935, através do Decreto 5.513, foi criada a Universidade do
Distrito Federal (Prefeitura, 1936, p. 117), subordinada administrativamente à estrutura
educacional da capital federal. “O empreendimento materializava as concepções e propostas
da intelectualidade que, ligada à ABE e à ABC, empunhara, na década anterior, a bandeira da
criação da universidade como lugar da atividade científica livre e da produção cultural
desinteressada” (Almeida, 2001, p. 233). O modelo era similar ao da USP, com a presença de
notáveis intelectuais brasileiros e de professores estrangeiros.
Na Instrução nº 1 relativa à UDF, Anísio Teixeira determinou que estariam vinculadas
à instituição 2 escolas secundárias, 2 elementares experimentais, 1 maternal e 1 jardim de
infância. Portanto, O IERJ foi incorporado à nova universidade:
O Instituto de Educação incorpora-se integralmente à UDF como uma de suas unidades
constitutivas, com sua Escola de Professores passando a denominar-se Escola de Educação e
com as suas Escolas Secundária, Elementar e Jardim de Infância constituindo instituições
complementares da universidade, sendo mantidos os objetivos da criação do educandário. A
Reitoria da UDF instala-se no prédio do Instituto, parte de sua organização administrativa
passa a servir à UDF (funcionários administrativos da secretaria, serventes, porteiros) e vários
de seus professores lecionarão em outras unidades da universidade, entre eles: Edgard
Süssekind de Mendonça na Escola de Ciências, Carlos Delgado de Carvalho, Jaime Coelho,
Fernando Antônio Raja Gabaglia, José Faria Góes Sobrinho na Escola de Economia e Direito
e Celso Octavio do Prado Kelly será Diretor do Instituto de Artes (Accácio, 1993, p. 278).

A universidade, para Anísio Teixeira, não deveria seguir o molde das faculdades
profissionais consolidado até então, que eram caracterizadas pelo educador com centros de
produção de diplomas e não de formação de homens cultos. Ao contrário, a universidade
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deveria abranger todas as áreas do conhecimento – e não apenas duas ou três profissões –,
sendo “um centro de investigação e de pesquisa científica” capaz de construir uma nova
cultura nacional (Mendonça, 1996, p. 312).
Anísio desejava a chamada “universidade com fins culturais” e como projeto de
formação de professores, defendendo enfaticamente
(…) a necessidade de dar ao professor, no seu processo de formação profissional, uma
sólida “base científica”, esta não se restringia, de forma alguma, à sua preparação didáticometodológica. Para o educador, as “bases científicas” do trabalho docente compreendiam as
ciências humanas e sociais aplicadas à educação – a biologia, a psicologia, a sociologia, a
história, a estatística e a administração – e a filosofia, que teria um papel absolutamente
central, porque integrador, na prática do professor e, conseqüentemente, uma posição
privilegiada no seu processo de formação (Mendonça, 1997).

Nesse contexto, o IERJ ganhou grande importância na nova estrutura, representando,
para Roquette-Pinto, o fortalecimento da posição institucional que ocupava. Vários amigos e
colaboradores próximos do antropólogo participaram ativamente da UDF, dentre os quais
Celso Kelly (reformador da educação no Estado do Rio de Janeiro), Edgard Süssekind de
Mendonça e Fernando Raja Gabaglia, este último Secretário de Educação nos fim dos anos
1940 e início dos 50, quando retomou projetos iniciados na gestão de Pedro Ernesto, dentre os
quais a revitalização da PRD-5 em sua orientação escolar e educativa.
A UDF não se destinava apenas a formar docentes para os níveis de ensino inferiores,
mas também a promover a extensão e “continuação” (formação continuada) cultural,
finalidade para a qual foram previstos cursos específicos e as seguintes instituições
complementares: “a) Biblioteca Central de Educação; b) Escola-Rádio” (Prefeitura, 1936, p.
116-117). Conforme Anísio planejava, a “Escola-rádio” ficaria a cargo de Roquette. Caso a
UDF tivesse conseguido se estabelecer no cenário da educação superior e não fosse
encampada pela Universidade do Brasil em decorrência das disputas políticas daquele
contexto histórico, a PRD-5 serviria de modelo para estruturar a “escola-rádio” – ou poderia
acabar ela própria assumindo tal função e ter se constituído na primeira emissora universitária
do país. Aliás, sabendo que Fernando de Azevedo foi um dos mentores (assim como também
Júlio de Mesquita Filho) do plano de criação da Universidade e que o mesmo tinha elaborado
a primeira legislação brasileira que previa a utilização da radiodifusão como ferramenta
pedagógica, entende-se a presença da “Escola-rádio” no projeto da UDF.
A questão não era, evidentemente, mudar as relações sociais de produção, mas de qualificar
e ilustrar o “povo” (outro conceito liberal que elimina a noção de classe social) até o ponto em
que estivesse apto a participar do processo político-cultural. E isso no âmbito ilustrado das
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Faculdades de Filosofia, a instituição mais moderna e progressista pela sua estrutura e pelas
propostas em relação à dinamização cultural; porque, no geral, em outras instituições
“modernizantes” o problema não era mais do que aquele de qualificar tecnicamente a mão-deobra para a industrialização e urbanização florescentes (Mota, 1978, p. 79).

Se a UDF não deixaria de ser elitista, ao menos se encarregaria de difundir a cultura
erudita para o “povo” através do rádio. “Importa constatar como, para Anísio Teixeira, a
‘educação geral para todos’ (a educação das massas) e a educação aprofundada das
‘inteligências privilegiadas’ (a formação das elites) não eram aspectos contraditórios, mas
dimensões integradas do processo de reorganização do sistema escolar” (Mendonça, 2003, p.
152). Mais tarde, em 1935, o prefeito Pedro Ernesto reordenou a estrutura administrativa do
Distrito Federal. As Diretorias Gerais (como era a de Instrução Pública) foram renomeadas
Secretarias Gerais em 2 de setembro – conforme determinava a lei federal nº 20, de 19 de
fevereiro de 1935 (Rio de Janeiro, Prefeitura, 1935a, s. p.) –, sendo que a de Anísio Teixeira
passou a se chamar Secretaria Geral de Educação e Cultura. No seu artigo 11, o decreto
legislativo nº 17 determinava para esta Secretaria o seguinte:
Art. 11 – À Secretaria de Educação e Cultura compete promover a educação popular, a
formação de quadros profissionais e técnicos e desenvolver e difundir a cultura em todos os
seus aspectos, dentro do sistema educativo local, obedecidas as diretrizes do plano geral de
educação nacional.
§ 1º – Os serviços dessa Secretaria compreenderão o Departamento de Educação, mantida a
atual organização, exclusive o ensino de nível universitário e o de extensão, a Direção de
Educação de Adultos e Difusão Cultural e a Universidade do Distrito Federal.
§ 2º A Diretoria de Educação de Adultos e Difusão Cultural compreenderá os atuais
serviços de ensino e extensão e aperfeiçoamento, administração e direção artísticas dos teatros
da municipalidade, os museus e bibliotecas públicas e escolares, bem como todas as
organizações de natureza cultural ou educativa destinadas a adultos (Rio de Janeiro,
Prefeitura, 1935a, s. p.).

Embora o texto do § 1º possa causar alguma confusão, o “exclusive” não se refere à
Secretaria como um todo, mas ao Departamento de Educação (sua principal subdivisão
administrativa, responsável pela educação escolar). Foi através do decreto nº 4.387, de 8 de
setembro de 1933, que se instituiu o Departamento de Educação do Distrito Federal. De
acordo com a medida, “o Distrito Federal manteria um sistema educacional público e gratuito,
cujo escopo seria o de oferecer a todos os indivíduos oportunidades iguais” (Prefeitura, 1936,
p. 105). A reorganização da pasta da Educação e Cultura ampliava as atribuições anteriores de
Anísio Teixeira, que passava a ser responsável também pela UDF, pela extensão universitária
e pela Direção de Educação de Adultos e Difusão Cultural, que ficou a cargo de Roquette.
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Esta Direção foi o órgão que veio a abrigar a Rádio Escola Municipal (depois Difusora
Municipal), também se encarregando da alfabetização de adultos, dos serviços de extensão
voltados à população em geral (cursos) e a todos os equipamentos culturais da cidade, tais
como museus, bibliotecas e teatros (em um ensaio da atual Secretaria das Culturas), o que fica
claro com a instalação das Secretarias Gerais por decreto executivo no dia 3 de setembro:
Art. 4º – À Secretaria de Educação e Cultura ficam incorporadas e subordinadas não só as
repartições e pessoal pertencentes ao atual Departamento de Educação como a Universidade
do Distrito Federal, a Biblioteca Municipal e o Museu Municipal e o respectivo pessoal.
Parágrafo único – O pessoal administrativo e o pessoal técnico dos Teatros Municipais,
cuja direção compete à Secretaria da Educação e Cultura, ficam incorporados e subordinados à
referida Secretaria (Rio de Janeiro, Prefeitura, 1935b, s. p.).

No entanto, a PRD-5 não é mencionada em nenhum dos dois documentos, o que se
explica em função de seus quadros estarem vinculados a outros órgãos e trabalharem apenas
em comissionamento na emissora. Os professores eram funcionários do Departamento de
Educação ou dos museus, recebendo pequenas gratificações, enquanto os técnicos eram
colaboradores de Roquette-Pinto que trabalhavam na Rádio Sociedade – tornando-se
funcionários do governo federal com a doação da PRA-2 em 1936. Aparentemente, o único
cargo da PRD-5 vinculado à Diretoria de Educação de Adultos e Difusão Cultural era o do
próprio diretor da emissora. Talvez o Secretário da emissora também fosse funcionário da
Diretoria, mas não há informações sobre isso.
A Diretoria de Educação de Adultos assumiu definitivamente a PRD-5 quando Anísio
Teixeira regulamentou as atividades da divisão. A Instrução do Secretário determinava:
Art. 1º – À Direção de Educação de Adultos ficam já subordinadas as seguintes repartições e
serviços:
1 – Biblioteca Municipal
2 – Biblioteca Central de Educação
3 – Bibliotecas Escolares e Populares
4 – Cursos de Extensão e Aperfeiçoamento
Art. 2º – Ficam diretamente subordinadas ao Secretário Geral da Educação e Cultura,
constituindo provisoriamente a Superintendência de Difusão Cultural, as seguintes
repartições e serviços:
1 – Teatros Municipais
2 – Seção Técnica de Museus Escolares e Radiodifusão (Rádio Escola)
3 – Cinema Educativo
4 – Museu da Cidade do Rio de Janeiro
Art. 3º – O Secretário Geral da Educação e Cultura designará um dos chefes dos serviços de
que trata o Art. 2 para exercer, em comissão, as funções de Superintendente da Difusão
Cultural.
Art. 4º – Todos os chefes de serviço da Diretoria de Educação de Adultos e da
Superintendência de Difusão Cultural deverão entregar ao Gabinete do Secretário Geral,
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dentro de 15 dias, os projetos de regulamentos a serem expedidos nos termos do Art. 16 do
Decreto nº 17 de 2 de setembro de 1935 (Rio de Janeiro, Prefeitura, 1935c).

Portanto, a Diretoria foi divida em dois setores: um responsável pelas bibliotecas e
cursos anexos, mais próximo das atividades escolares tradicionais, e outro voltado ao uso do
aparato cultural da cidade como ferramenta educativa. Este segundo foi reunido na
Superintendência de Difusão Cultural. Compreende-se aqui o porquê da mudança do nome da
PRD-5 de Rádio Escola para Difusora Municipal. A Superintendência ficou a cargo de
Paschoal Lemme em 1936, que tinha como um de seus colaboradores o médico Pedro Gouvêa
Filho. Ambos também eram colegas na Inspetoria de Ensino no Estado do Rio de Janeiro
(Lemme, 2004, v. 2, p. 50). No entanto, Lemme foi preso no mesmo ano.
A Superintendência abrigava uma Seção que reunia “museus” e “radiodifusão”. A
concretização da união decorreu do Decreto nº 4.387, de 8 de setembro de 1933, que incluía,
entre seus equipamentos e serviços,
i) bibliotecas e museus públicos, bem como quaisquer outras instituições de idênticos ou
equivalentes propósitos educativos decorrentes de legislação geral ou especial, criadas à
medida das possibilidades reais de organizá-las, instalá-las convenientemente e mantê-las com
a eficiência desejada (Prefeitura, 1936, p. 106).

A autonomia do Museu da Cidade do Rio de Janeiro e dos teatros municipais foi
preservada, de modo que a inovação da Instrução de Anísio Teixeira foi efetivamente
legitimar a posição institucional de Roquette-Pinto no contexto da Secretaria de Educação e
Cultura como líder das iniciativas relacionadas à radiodifusão (e também ao cinema).
A regulamentação das repartições e dos serviços da Secretaria, particularmente os
novos (caso no qual se inseria a Seção que abrigava a radiodifusão), era necessária para
garantir alguma estabilidade institucional, tendo em vista o clima político tenso daquele fim
de ano de 1935 na capital federal. Isso se expressou no Art. 4º da Instrução de Anísio
Teixeira, que requisitava a regulamentação de cada Serviço da Diretoria de Educação de
Adultos e da Superintendência de Difusão Cultural. Em resposta à exigência, Roquette-Pinto
elaborou o projeto de regimento da Rádio Escola Municipal.
Um dos funcionários comissionados da Seção de Museus e Radiodifusão era Francisco
Gomes Maciel Pinheiro, professor de física (da Escola Rivadávia Corrêa) que irradiava aulas
e programas na PRD-5 e substituiu Roquette-Pinto na direção da emissora (Cortés, 1957, p.
190) a partir do início de 1938, bem como assumiu também a Superintendência de Difusão
Cultural (e, nela, o Serviço de Divulgação) da Prefeitura do Distrito Federal. Maciel Pinheiro
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era próximo de Roquette e trabalhou com a filha do antropólogo (Bojunga, 1990). João
Baptista Cintra Ribas informa que Maria Luiza Maciel Pinheiro (esposa? Irmã?), pintora,
chegou a fazer um retrato à óleo do radialista (Ribas, 1990, p. 101). Roquette gostava de
discutir questões nacionais com Maciel e procurava continuar seus ideais no amigo: “Na
coluna ‘Notas e opiniões’ de 15.12.1953, Roquette-Pinto lembra que Maciel Pinheiro usava a
expressão Civilização Brasileira. ‘No meu linguajar’, diz ele [Roquette], ‘seria Brasiliana’”
(Ribas, 1990, p. 102).
Na condição de técnico de educação do Ministério da Educação, Maciel trabalhou no
Ince. Dirigiu a sessão de filmes sonoros 16 mm no stand da Exposição Nacional de Estatística
do Instituto de Educação, realizada no cine Guanabara em 19 de dezembro de 1937
(Schvarzman, 2004, p. 212-213). Além disso, colaborou como consultor do Instituto na
produção de roteiros de cinema educativo. Em um desses pequenos filmes, o professor de
física escreveu sobre o tema hidrostática (Brasil, Ince, 1938). A fluidez do texto de Pinheiro
não é a mesma de Roquette, mas há influências do mestre na forma de narrar a aula de física.
Os tópicos são desenvolvidos utilizando-se frases curtas e as mais claras possíveis para o
público, tal como Roquette fazia desde o “Quarto de Hora Infantil” (do qual há o exemplo do
roteiro lido por “Tia Beatriz” na Rádio Sociedade). Na peça de Maciel, são oferecidos
exemplos fáceis e cotidianos, mas que são apresentados após os conceitos – e não antes, como
no programa escrito por Roquette para a PRA-2. Maciel Pinheiro vai do geral para o
particular, diferentemente de Roquette, que transmitia conteúdos a seus ouvintes partindo do
conhecido ao desconhecido, de exemplos para chegar aos conceitos. Mas havia, em comum, a
idéia de que os conceitos eram considerados o ponto mais importante para ambos, a finalidade
educativa suprema.

5.6. O projeto de regulamento da Rádio Escola e a programação da PRD-5
Conforme determinava a Instrução de Anísio Teixeira referente à Diretoria de
Educação de Adultos e Difusão Cultural, todos os chefes de Serviços deveriam apresentar
projetos de regulamento para cada suas subdivisões administrativas. Não foi possível saber
com precisão quando vencia o prazo de 15 dias, pois o documento não tinha a data com dia e
mês de publicação, mas apenas o ano (1935). No entanto, sabemos que a Instrução foi
posterior a 2 de setembro e que Anísio deixou a Secretaria em 2 de dezembro, portanto o
projeto deve ter sido escrito nesse período de 1935.
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O projeto da Rádio Escola também não tem data, mas se considerarmos que não houve
atraso, seria também desses últimos meses de 1935. O teor completo do documento encontrase no Anexo D e compunha-se de 14 artigos, que ratificavam a situação já consolidada da
PRD-5. Segundo Carlos Eduardo M. Dias, O Regimento Interno da Rádio Escola do Distrito
Federal teria sido finalmente aprovado em 1941, tornando-se o “primeiro documento, em
nosso país, regulamentando o emprego do rádio para fins escolares” (Dias, 1993, p. 18).
No primeiro artigo do projeto da PRD-5, Roquette repete a legislação de setembro e a
Instrução de Anísio: “a Rádio Escola Municipal compreende todos os serviços de
radiodifusão até aqui pertencentes à seção de Museus e Radiodifusão e mais os que se acham
abaixo especificados” (Roquette-Pinto, s. d.-b).
Como ainda não tinha sede própria, tendo seu studio instalado no mesmo prédio do
IPE e sua direção no IERJ (onde Roquette era professor), o projeto também legalizava a
situação da PRD-5 nessas condições ao prever que o Secretário Geral de Educação e Cultura
seria o responsável por determinar o lugar provisório para a emissora (Art 2º, Parágrafo
único). Além disso, o caput do mesmo artigo previa as seguintes futuras instalações anexas à
PRD-5: secretaria, biblioteca, arquivo, laboratório e oficina autônomos.
O Art. 3º discriminava os programas irradiados (“Hora Infantil”, “Hora dos
Trabalhadores”, “Jornal dos Professores” e “Suplemento Musical”) e fazia referência à
discoteca, que não fora incluída como instalação autônoma no artigo anterior, mas que
ganhou, mais tarde, grande importância. A discoteca (e a biblioteca) ficava(m) aos cuidados
do Secretário da emissora. Pela importância da função, provavelmente ele não era
comissionado; nesse caso, seria talvez um dos únicos funcionários efetivos, junto com o
diretor (que foi o próprio Roquette até fins de 1937).
O dado relevante do Art. 3º é o detalhamento do “Jornal dos Professores”, permitindo
estabelecer um perfil melhor da programação da PRD-5. Havia várias subdivisões nesse
“Jornal”, que era composto de “Notícias”, “Comentários” e “Quartos de Hora de Ciências,
Letras e Artes”. No formato, o programa abrigava o modelo dos diversos “Quartos de Hora”
da Rádio Sociedade, tais como o infantil e o literário. Simultaneamente, o título também
remete ao programa “Notas de Ciência, Arte e Literatura” da PRA-2 (Irradiações…, 1929, s.
p.). O “Jornal dos Professores” era dirigido pelo próprio Roquette-Pinto (Dângelo, 1994, p.
73). Portanto, o formato da PRA-2 ainda tinha sido mantido em grande medida. A diferença
residia no fato de que os conteúdos eram pedagogizados (por isso se caracterizava como uma
emissora de radioeducação e não de radiocultura) e pensados de acordo com o público
destinatário, no caso os docentes, no que a PRD-5 era bem diferente da Rádio Sociedade.
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As “Notícias” e “Comentários” do “Jornal dos Professores” seguiam o formato
conhecido como noticiário educativo – notícias jornalísticas didaticamente comentadas –,
enquanto os “Quartos de Hora” do mesmo programa eram específicos por não serem infantis,
mas sim voltados à formação continuada de professores, atualizando-os em relação aos
conteúdos de ciências, letras e artes (tríade que remete à aproximação com a concepção
universitária da UDF) através do rádio, mas principalmente de orientar esses profissionais em
relação à metodologias de ensino dessas áreas. Além disso, a própria utilização da
radiodifusão no trabalho com os alunos também era objeto das emissões do “Jornal dos
Professores”. Essa concepção de treinamento profissional dos docentes para o uso de
tecnologias na sala de aula aparece, mais tarde, em relatório da Unesco que sugere que a
própria formação dos professorandos deveria contemplar esse quesito (Unesco, 1949, p. 15).
Newton Dângelo também menciona que a PRD-5 tinha “um ‘curso popular de
literatura’ e [um] curso de rádio-educativo, dirigido por Ariosto Espinheira” (Dângelo, 1994,
p. 165). Espinheira era responsável pelo ensino profissionalizante da PRD-5, irradiando o
programa “Curso de Rádio Educativo” desde 1934 (Dângelo, 1994, p. 73). O curso já era
previsto desde a Reforma Fernando de Azevedo (1928): “Art. 643. A Rádio Escola manterá
um curso de telegrafia e radiotelegrafia para os alunos do último ano das escolas públicas”
(Salgado, 1946, p. 62). Carlos Eduardo M. Dias registra que, em 1941, a PRD-5 transmitiu o
“Curso de Radiofonia Escolar”, provavelmente o mesmo ou uma versão renovada do anterior,
também ministrada por Espinheira (Dias, 1993, p. 18; Salgado, 1946, p. 67), que era um dos
professores comissionados (de uma escola secundária técnica) na PRD-5.
Complementando a programação, havia as intervenções de intelectuais, destinadas a
garantir que o processo “civilizador” envolvido na educação fosse conduzido pela vanguarda
considerada mais apta para tanto. Por sua vez, o Parágrafo único do Art. 3º apontava para a
perspectiva da PRD-5 assumir efetivamente o papel da “Escola-rádio” prevista para a UDF:
Parágrafo único – Além dessas irradiações normais, feitas de acordo com o horário que for
aprovado pelo Secretário Geral da Educação e Cultura, a Rádio Escola realizará a transmissão
de concertos musicais, conferências científicas, literárias ou artísticas que tiverem lugar na
Universidade do Distrito Federal, nos teatros municipais e outras repartições públicas ou em
associações particulares idôneas, bem como discursos pronunciados nas solenidades cívicas
(Roquette-Pinto, s. d.-b).

Era uma forma de fornecer todos os recursos possíveis para que o educador se
transformasse em um intelectual (como Anísio concebia, um filósofo da educação e político),
ao invés de um “burocrata a serviço do projeto estatal”, tal como foi o projeto vitorioso do
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governo federal sob a orientação de Gustavo Capanema (Mendonça, 1997). O exemplo para a
“Escola-Rádio” vinha das emissoras universitárias dos EUA, onde havia a American School
of the Air (nacional) e outras congêneres para cada instituição, como a Ohio School of the Air
(Robinson, 1930, p. 6). A transmissão de “conferências científicas, literárias ou artísticas” da
UDF – bem como os concertos musicais e espetáculos de outras instituições – representou,
portanto, um primeiro esboço de rádio universitário no Brasil, apesar da experiência ter sido
de breve duração, em função do desmonte da UDF.
Um rádio dirigista, no que as concepções de Roquette e Anísio se alinhavam. O
objetivo comum era fazer com que a instituição universitária e seu veículo de extensão, o
rádio, moldassem “um povo” e uma nova mentalidade social, apontada para o
acompanhamento dos progressos técnicos. Para Anísio, a universidade seria
(…) a instituição, por excelência, onde se construiria a cultura expressiva das sociedades
contemporâneas, de base científica e tecnológica, e onde se formaria o novo intelectual a
quem competiria exercer a direção da sociedade. Esta instituição se constituiria, sem dúvida,
um dos principais focos de irradiação da nova mentalidade científica que seria preciso
difundir, ao máximo, para se conseguir a relativa homogeneidade que viabilizaria o próprio
exercício da direção social.
Para Anísio, a Universidade é uma das instituições características e indispensáveis à
sociedade moderna, sem a qual não chega sequer a “existir um povo” (Mendonça, 1996, p.
311, grifos do original).

A diferença de Anísio e Roquette relacionava-se aos ideais de construção nacional e
de orientação política: enquanto o primeiro vislumbrava a democracia liberal estadunidense e
uma sociedade brasileira meritocrática, o segundo manifestava maior proximidade com
tendências autoritárias e portava um certo saudosismo da hierarquia senhorial escravista, que
apenas deveria ser adapatada aos tempos modernos.

5.7. Rádio bidirecional: um projeto abortado
Se a PRD-5 tinha forte apelo para a formação de professores, por adotar um caráter de
difusão dos conhecimentos científicos e artísticos também se dirigia diretamente ao “povo”,
seu destinatário último. Nesse contexto, cogitou-se um projeto que não foi levado à frente,
mas que é relevante para a análise da radioeducação. A “Hora Infantil” da PRD-5 tinha a
pretensão inicial de utilizar uma ferramenta peculiar para o ensino radiofônica. Tratava-se da
idéia de montar uma “estação radiofônica móvel” (Roquette-Pinto, s. d.-b, Art. 11), que
proporcionaria contato direto entre o studio da emissora e as escolas pelas quais passasse a
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estação móvel. Provavelmente uma das primeiras iniciativas (senão a primeira, ao menos no
Brasil) que contemplaram a noção de ensino interativo, mas que aparentemente não foi
colocada em prática. Seria a efetivação do rádio bidirecional, tema que foi definidor dos
contornos da história da radiodifusão e das comunicações:
(…) a “radiotelefonia educadora”, ideada pelos pioneiros do rádio, não funciona, ou pelo
menos não se dissemina, e o início de uma maior difusão do rádio brasileiro coincide com o
momento em que este veículo assume, com suas características mais comerciais, a fala rápida
e concisa, combinada com os sons e as músicas que as pessoas já estavam acostumadas a
ouvir. Será somente sob os auspícios diretos do Estado que o rádio com funções educativas irá
se desenvolver, criando quase que um sistema próprio, isolado do estilo de programação das
outras emissoras. Infelizmente, mesmo no Brasil, acompanhando tendências internacionais, o
rádio foi implantado como um meio de comunicação unidirecional, contrariando propostas
revolucionárias de um rádio bidirecional e interativo (Saliba, 2002, p. 228).

O rádio bidirecional Bertolt Brecht, proposto em 1932, abrigava a noção de
interatividade, na qual cada ouvinte não seria apenas um receptor, mas também um produtor:
(…) o rádio deve deixar de ser um aparato de distribuição para se transformar num aparato
de comunicação. O rádio seria o mais admirável aparato de comunicação que se poderia
conceber na vida pública, um enorme sistema de canais; quer dizer, seria, caso ele se
propusesse não somente a emitir, mas também a receber; ou, não apenas deixar o ouvinte
escutar, mas fazê-lo falar; e não isolá-lo, mas colocá-lo numa relação (Brecht, 2007).

O poeta alemão criticava o fato desse meio de comunicação ser, à época, não mais do
que um mero aparato de distribuição de informações. Queria que o veículo deixasse de ser
meio de distribuição para se tornar, efetivamente, meio de comunicação para a vida pública,
uma grande rede favorecendo as relações humanas e não isolando o indivíduo: “o invento
revolucionário, ao ser apoderado e monopolizado pelos grupos econômicos, transforma-se
rapidamente numa velharia, ‘um descobrimento antediluviano’” (Frederico, 2007).
Brecht considerava que, para o rádio manter-se como veículo revolucionário deveria
“permitir que o público não apenas seja ensinado, mas que ele também ensine. Atribuir um
caráter interessante a esses empreendimentos educativos, ou seja, tornar interessante o que
interessa, constitui uma tarefa formal do rádio” (Brecth, 2007). Pregava a necessidade de
aproximar uma radiofonia que ensinasse interessando o público –através do uso da arte – e o
esforço dos artistas modernos em dar à arte um caráter instrutivo (Brecht, 2007). Celso
Frederico explica que, segundo a concepção de Brecht, “o novo teatro [épico] e o novo meio
de comunicação caminham juntos para realizar o imperativo de interatividade, deixando para
trás o antigo conceito que via a cultura como uma forma que ‘já está constituída’ e, portanto,
‘não carece de qualquer esforço criativo continuado’” (Frederico, 2007).
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Não seria o caso de “melhorar” os produtos do rádio, como era a discussão de
Roquette-Pinto (independentemente de seus padrões de “melhor” e “pior”), o que mexia
apenas na esfera do consumo, mas de mudar o veículo na esfera da produção: torná-lo um
produto coletivo e não mais apenas uma expressão do universo privado. Com isso, o próprio
produto e o consumo seriam afetados, segundo seu entendimento. Afinal, o próprio meio de
produção condicionaria o consumo. Roquette não desconhecia o debate, tendo até aventado a
possibilidade, mas não parece ter envidado esforços reais para concretizá-la. Mesmo assim,
cabe dizer que a intenção do antropólogo brasileiro não era democratizante ao pensar na
instalação de emissões a partir das escolas. Tratava-se de tentar controlar ainda mais o sentido
da aprendizagem. Talvez o projeto tenha sido abandonado pelo potencial risco de que a
bidirecionalidade rompesse com o controle centralizado da PRD-5.
O objetivo do rádio para Brecht não seria promover nem ensinar a fruição de uma obra
– comportamento que levaria ao isolamento, à passividade –, mas fazer cada ouvinte
participar ativamente da obra. Via a possibilidade de fazer um teatro que contasse com a
participação de um ator coletivo (os espectadores seriam ouvintes de uma parte do texto e
locutores de outra), intervindo diretamente no fazer da arte, cuja participação seria transmitida
através do rádio. O próprio palco receberia, dessa forma, por meio da radiofonia, a
participação dos espectadores. A idéia residia na noção de que fazer arte é melhor do que
apenas senti-la, algo tipicamente burguês. Os espectadores (esse ator coletivo) poderiam
também, nas peças de Brecht, responder criativamente às provocações dos atores. Nada que
combinasse com a percepção da intelectualidade brasileira de que a população do país era
uma “massa amorfa” a ser moldada e dirigida pelos “sábios”.
Uma leitura alternativa em relação à radioeducação brasileira pode ser feita no sentido
de que esse campo voltava-se, naquela ocasião, não para isolar o indivíduo, mas para integrálo de modo quase fascista à nação, suprindo essa “comunidade imaginada”. A radiodifusão
comercial foi, nesse sentido, menos integradora, até porque ela era montada para suprir o
mercado, como aponta Brecht, e não para suprir o público. Brecht colocava a discussão no
plano da oposição entre privado (estações transmissoras particulares) e público (ouvintes),
criticando o fato do veículo servir aos interesses das primeiras. A radioeducação brasileira
queria servir à “Nação”, ao invés de um dos dois pólos anteriores.
No entanto, acabou tornando-se pouco útil para o Estado, na medida em que o rádio
comercial brasileiro conseguiu operar o estabelecimento de traços nacionalistas do “povo” na
música sem precisar ser dirigido pelos “eruditos” para tanto. O “popularesco” parece ter
conseguido, em certa medida, a síntese tão almejada pelas “classes cultas”, prescindindo da
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lógica e da linguagem dos intelectuais. O popular urbano era capaz de remeter à idealização
do campo e da natureza (por vezes de modo sutilmente irônico), mas também se lançava ao
futuro industrial e próspero, utilizando-se uma linguagem rápida, oral, que tinha afinidades
com a publicidade e que havia conquistado os mais modernos meios de comunicação, tudo
isso ao gosto do grande público, pois os “grandes temas” não se apresentavam “sérios” e
“graves”:
Na miscelânea de exaltação da brasilidade (feita de modas de violas, emboladas, canções e
sambas) pode-se perceber a inclinação para localizar-se as raízes mais profundas do ser
brasileiro em cenários mais afastados do litoral e da agitação urbana; mas esta é apenas uma
das variantes de tratamento do tema da natureza. O paroxismo de sua visão edênica, afinal,
poderia induzir leitura e questionamento, até certo ponto, malandros e inconvenientes (como
na canção “Meu Brasil, terra natal”, lançada por Vicente Celestino em 1953, “ah! Pra quê
trabalhar?/ se tudo que é preciso/ a natureza dá…”). Que aqui fosse um jardim das delícias, vá
lá, mas era preciso lembrar-se da queda e da necessidade de comer-se o pão com o suor do
rosto. Ganham destaque, nesse sentido, as figurações de uma natureza que, decerto, é rica,
pródiga e farta, mas que, nem por isso, deixa de ser ajustada à idéia de uma gente estóica e
vocacionada para o trabalho: ao lado de uma flora e fauna surpreendentes, as promessas e
vislumbres de industrialização e progresso; dos eldorados e riquezas da terra, a promissão
siderúrgica e as fornalhas das fábricas (Furtado Filho, 2004, p. 285).

Diante disso, a cultura “erudita” não teve força suficiente para se afirmar como
aparato cultural decisivo para o Estado, não tendo merecido, portanto, os investimentos de
monta que gostaria de ter recebido. Além disso, a radiodifusão educativo-cultural não
ofereceu a possibilidade da interatividade radiofônica para seu público (escolar ou não), o que
pode ter influído parcialmente no seu destino malogrado.
Todavia, mesmo que Roquette tivesse concretizado a intenção de estabelecer estações
transmissoras nas escolas para que os professores e alunos não fossem apenas receptores, mas
também potenciais produtores de conhecimento, as questões dos alunos às professoras da
PRD-5 ficariam limitadas a certos temas e formatos. Era o máximo de interatividade que se
concebia possível no âmbito do dirigismo de Roquette. Seriam feitas gravações na desejada
estação móvel e selecionadas apenas as perguntas que não contrariassem os parâmetros
pedagogizados e com a concepção “civilizadora” de radioeducação de Roquette-Pinto. Em
outros termos, haveria o “filtro” intelectual atuando nesse processo pedagógico, com o
potencial bidirecional e democratizante do rádio canalizado e dirigido para propósitos
centralizadores.
De acordo com essas finalidades de controle, dois elementos relevantes da
programação da Rádio Escola foram o cultivo do nacionalismo e a censura. O primeiro ficava
evidente na disposição em irradiar os “discursos pronunciados nas solenidades cívicas”. Na
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música, correspondia a um apoio às iniciativas de Villa-Lobos em relação ao canto orfeônico.
Em suma, significava promover a cultura oficial e legitimada simbolicamente pelos
intelectuais. Em relação à censura, esta ficaria sob a responsabilidade direta de RoquettePinto: “Art. 4º – As comunicações, notícias e informações que forem irradiadas pela Rádio
Escola deverão ser escritos e submetidos ao exame do Diretor da Rádio Escola, salvo quando
provenham de autoridade superior” (Roquette-Pinto, s. d.-b). A censura não era considerada
um problema, mas uma intervenção necessária para o desenvolver o país, preservar a moral e
“civilizar” o “povo”, concepção que também era apoiada pelos setores considerados mais
“progressistas” da época.
Infelizmente, há notícias de que os arquivos da Rádio Escola se perderam, de modo
que não foi possível reconstituir mais elementos relativos a essa censura (cujos documentos
eram arquivados na Secretaria da PRD-5), alegadamente de cunho educacional. No entanto, o
mais provável é que essa censura “educacional” fosse tal como aquela da CBR. Mas se,
contrariamente, ela foi de fato especificamente educacional, pode-se dizer que estaríamos
diante de um caso sui generis de censura.

5.8. O funcionamento da emissora
O quadro de funcionários da emissora era bastante enxuto e abrigava funcionários
comissionados de outras repartições, como as “professoras” (note-se que o documento
apresenta a função no feminino, assim como é o caso da “datilógrafa”), apenas ratificando
institucionalmente a situação de seus colaboradores, consolidada na prática havia quase 2
anos: “1 Diretor; 1 Secretário-Bibliotecário; 4 Professoras; 1 Datilógrafa; 1 Operador-Chefe
da Estação PRD-5 (técnico); 1 Operador da estação (técnico); 1 Auxiliar de Oficina (técnico);
1 Porteiro-zelador (auxiliar de estúdio); 1 Servente” (Roquette-Pinto, s. d.-b).
A gratificação que as professoras recebiam apenas significava um complemento de
renda, que se resumia a 200$000 mensais (para um termo aproximado de comparação, o
salário mínimo valia 240$000 em julho de 1940; Oneyda Alvarenga percebia 800$000 na
Discoteca Pública do Departamento de Cultura paulistano). O Art. 7º do Projeto da Rádio
Escola legalizava a permissão de que comissionados de outras repartições pudessem trabalhar
na Rádio em acertos similares, além de permitir que intelectuais fossem convidados pelas
autoridades para falar aos microfones da emissora. Essa última característica reforça a
percepção de que a concepção de radiodifusão, seja ela cultural ou mais estritamente escolar,
era essencialmente vinculada à difusão da cultura oficial para Roquette-Pinto.
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Já o ensino profissionalizante, comandado por Ariosto Espinheira e que remontava à
experiência de participação de escoteiros como aprendizes de radiotécnica na Rádio
Sociedade, era determinado pelos Arts. 8º e 9º, que previam um número limite de vagas para
essa modalidade de ensino e um curso de telegrafia e radiotelegrafia voltado à formação de
alunos oriundos de escolas públicas, correspondendo a uma espécie de “complementação
técnica” do secundário, modelo que prefigurou aspectos da Lei 5.692/1971. O Decreto que
criou o Departamento de Cultura paulistano também trazia, no projeto, a seguinte disposição:
“Art. 27 – A Rádio-Escola manterá um curso de telefonia, radiotelefonia, telegrafia,
radiotelegrafia para os candidatos que hajam concluído ao menos o curso primário e tenham a
idade mínima de doze e a máxima de dezoito anos” (São Paulo, Prefeitura, 1935, p. 233).
No caso da PRD-5, para a divulgação dos resultados obtidos pela emissora, o Diretor
teria a obrigação da apresentar relatórios anuais sobre as realizações da emissora e produziria
um boletim (uma publicação) contendo as lições irradiadas e as ilustrações às quais se
referiam os programas. Dessas publicações, temos alguns boletins posteriores, no início da
década de 1950, quando Roquette-Pinto e muitos dos mesmos colaboradores que o
acompanharam no desenvolvimento dos projetos de rádio e cinema educativos nos anos 30
voltaram a ocupar postos na Secretaria Geral de Educação e Cultura do Distrito Federal
(gestão Raja Gabaglia). Tais documentos serão mencionados adiante.
Por fim, vale destacar o Art. 13 do Projeto da “Rádio Escola Municipal”, segundo o
qual a PRD-5 organizaria “o Arquivo Nacional da Palavra, onde será conservada em discos ou
filmes sonoros a palavra de individualidades notáveis, nacionais e estrangeiras, a juízo do
Diretor” (Roquette-Pinto, s. d.-b), iniciativa que registra aproximação com a gestão de Mário
de Andrade no Departamento de Cultura de São Paulo, que organizou o Congresso da Língua
Nacional Cantada, do qual Roquette-Pinto participou.

5.9. “Civilizando” pela comunicação: a inauguração da PRD-5
No seu discurso de inauguração do estúdio e da estação transmissora da PRD-5,
Anísio Teixeira tratou o evento de modo especial. Primeiramente, deve-se lembrar que
estavam no Edifício Carioca, junto aos intelectuais e educadores do Instituto de Pesquisas
Educacionais (IPE). O evento representaria “alguma coisa mais do que a fundação de uma
nova escola”. Não era apenas uma “escola radiofônica”, mas uma obra de “civilização”:
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Os homens e as mulheres de vocação e de ideal que constituem este Departamento (sic) e
dedicaram a sua vida ao trabalho de educar e civilizar sabem que civilizar e educar é, acima
de tudo, aproximar e comunicar.
Quanto mais comunicação tiver uma sociedade tanto mais educada e civilizada será ela
(Teixeira, 1934, p. 1).

O educador é concebido como um profissional cujo requisito seria a “vocação”, o que
remete, entre outros aspectos, à educação jesuítica que Anísio teve até o secundário. Mesmo
assim, não bastava “vocação”: necessitava-se também “ideal”, uma crença poderosa de que a
educação podia promover mudanças sociais e o desenvolvimento nacional, que se
aproximavam dos ideais liberais que absorveu principalmente em sua estada nos EUA.
Tendo a base de profissionais vocacionados e idealistas para trabalhar a formação das
gerações mais novas, Anísio estabelecia que a linha de ação da pasta de educação – e do novo
empreendimento, a PRD-5 – era “civilizar e educar”, expressos nos termos “aproximar e
comunicar”. Vocação, ideal, civilização, educação, aproximação e comunicação são termos
que estabelecem uma série de hierarquias e relações. O “ideal” a ser atingido é dado pelo forte
termo “civilização”, que se refere a padrões de comportamento coletivo e a um projeto de
país. A “aproximação” remete à idéia de que a nação ainda não teria chegado a tal ponto, ou
seja, de que a educação cumpriria função de aproximar o “povo” da “civilização”: “o grande
esforço civilizador da humanidade se faz por intermédio das instituições destinadas a criar um
estado de compreensão recíproca entre os seres humanos” (Teixeira, 1933, p. 2).
Fica implícito que, se era necessário aproximar o “povo” da “civilização”, isso ocorria
porque o mesmo era considerado “incivilizado” ou pouco “civilizado”. Em contraposição a
esses receptores “incivilizados”, haveria os “vocacionados” e “idealistas”, no caso os
educadores, elementos da intelectualidade capazes de dirigir o “povo” a estágios
supostamente mais “elevados” de “civilização”. Anísio buscou seu modelo de sociedade na
democracia dos EUA, caracterizada por uma extensa classe média e pelo acesso a bens
tecnológicos, em contraposição a um Brasil de desigualdades (perigosas socialmente porque
potencialmente desestabilizadoras), no qual só a elite desfrutava das benesses da
“civilização”. Um bom sistema educacional para as populações mais carentes deveria
promover, no nosso país, um “esforço pela elevação do nível cultural do povo” para dar “a
cada indivíduo a oportunidade de desenvolver plenamente suas potencialidades e, dessa
forma, vir a ocupar na sociedade a situação que correspondesse melhor às suas capacidades e
aspirações” (Lemme, 2004, v. 2, p. 111). Era um meio de contenção social e de se “corrigir
todas as deficiências materiais, culturais e morais dos meios de onde provinham os alunos,
fossem crianças ou adultos” (loc. cit., grifo meu). Portanto, concebia-se o “povo” como
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intrinsecamente deficiente e a intelectualidade como vanguarda redentora do progresso social
e do desenvolvimento nacional.
No discurso de Anísio Teixeira proferido por ocasião da inauguração da PRD-5, o
nexo da radiodifusão com a “civilização” era estabelecido através do termo “comunicação”.
Afinal, se qualquer professor trabalha com a comunicação no ensino presencial – “todas as
escolas da Terra nada mais representam do que aparelhos de comunicação das idéias e
sentimentos da humanidade” (Teixeira, 1933, p. 2) –, uma radioescola assumiria esse mesmo
papel pedagógico, com a vantagem de ter um alcance muito maior do que a escola formal (daí
a afirmação de que a dimensão dessa inauguração era muito mais ampla do que a de um mero
novo prédio escolar). Para valorizar a PRD-5, o ensino escolar é colocado no mesmo patamar
dos livros, jornais, impressos e do rádio (este último sendo considerado o mais eficiente
dentre os citados). Com isso, a escola é afirmada como mais um “aparelho” de
“comunicação” dentre outros.
A radiodifusão, por sua vez, é apresentada como uma espécie de continuação dos
progressos técnicos existentes desde tempos antigos. Nesse sentido, o termo “comunicação” é
tomado como sinônimo de “civilização” e da democratização do acesso a ela:
As estradas civilizam porque aproximam e comunicam os lugares mais distantes e alheios.
Os livros civilizam porque tornam de todos as idéias de cada um. Os jornais civilizam porque
conseguem entre os homens a obra de informações comum, que torna possível a todos se
sentirem próximos uns dos outros.
A missão de conhecimento, união e amor dos homens entre si se faz pelas comunicações de
toda sorte que o gênio criou e inventou para construir com elas a civilização e a comunhão da
espécie.
Tudo quanto afasta e isola brutaliza e corrompe. Tudo quanto une, comunica e aproxima
civiliza e harmoniza.
Civilização é, pois, comunicação (…) (Teixeira, 1933, p. 1).

Aparece novamente a noção da educação como missão: a função dos educadores seria,
portanto, promover a comunicação, a união, o que facilmente deriva para a idéia de paz social
e de padronização da cultura: “civilização é pensar em comum, é ter em comum idéias,
gostos, aspirações” (Teixeira, 1933, p. 1). Idéia similar aparece em Ariosto Espinheira, para
quem a radiocomunicação “é a verdadeira maravilha de nosso tempo” e pode promover a
comunicação: “note-se que as palavras comunicar, comunidade e comunhão têm todas a
mesma raiz. Na medida em que o rádio comunica, ele pode cooperar, pois, para a comunhão
dos homens” (Espinheira, 1934, p. 8, grifos do original).
Não se tratava apenas da comunhão nacional, mas também, como decorrência, da
unificação no plano da cultura “universal”. Para Anísio, a educação permitiria ao Brasil
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ingressar no concerto das nações “civilizadas”: “as finalidades que consagram os grupos mais
requintados da civilização humana não são, em última análise, senão identidades e
comunidades de modo de ver, compreender, sentir e querer a vida” (Teixeira, 1933, p. 1).
Era assim que Roquette-Pinto concebia o veículo. Ariosto Espinheira, seu colaborador
na Rádio Escola, expressa essa posição: “o rádio não é um instrumento, não é um programa.
Carece, por isso, de estar ligado aos propósitos criadores e harmonizadores da educação, ou
melhor, carece de estar ao serviço dela” (Espinheira, 1934, p. 8). O autor ressalta o propósito
do rádio de “elevação cultural e artística de seu povo”, de promoção da “vulgarização
científica” e da “compreensão de um novo espírito internacional” (a busca do “universal” em
Roquette, da paz entre as Nações, inspirado no antimilitarismo de Manoel Bomfim), sem
esquecer o caráter “recreativo” que a programação deveria apresentar aos radiouvintes. Como
exemplo disso, destacava a PRD-5 e mencionava a CBR, a Rede Verde-Amarela (tentativa
dos Byington formarem uma rede englobando emissoras do Rio de Janeiro e de São Paulo) e
o Programa Nacional de Publicidade.
As preocupações de Roquette-Pinto em relação ao caráter educativo-cultural da
radiodifusão convergiam com posições políticas nos EUA, mostrando como as influências
daquele país não eram presentes apenas em Anísio. Em discurso de 1925, o Secretário
(Ministro) do Comércio Herbert Hoover dizia: “a radiocomunicação não deve ser considerada
um mero negócio cujos objetivos são o lucro, os anúncios privados ou o entretenimento para
os curiosos. Ela é de interesse público (…) e deve ser compreendida (…) nos limites dos
mesmos princípios gerais daquilo que é de interesse público” (Robinson, 1930, p. 4)53.
O rádio comercial promovia exatamente os valores considerados “nocivos” pela
cultura erudita e oficial. No Brasil, a batalha entre “civilização” e “barbárie” e a necessidade
de “elevar” o gosto dos radiouvintes permanecia em Álvaro Salgado, anos depois dos
discursos de inauguração da PRD-5 proferidos por Anísio Teixeira e Roquette-Pinto:
Dia virá, estamos certos, em que o sensualismo que agora busca motivo e disfarce nas
fantasias do Carnaval seja a caricatura, o fantoche, o palhaço, o alvo ridículo dessa festa pagã.
Enquanto não dominarmos esse ímpeto bárbaro, é inútil e prejudicial combatermos no
broadcasting o samba, o maxixe, a marchinha e os demais ritmos selvagens da música
popular. Seria contrariarmos as tendências e o gosto do povo.
A solução do problema

53

No original: “Radio communication is not to be considered as merely a business carried on for private gain, for
private advertisement, or for entertainment of the curious. It is a public concern (…) and to be considered (…)
upon the bars of the same general principles as our other public interests”.
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A resolução está na elevação do nível artístico e intelectual das massas. Isso só se
conseguirá paulatinamente porque em arte, como em tudo, o Brasil só muito tarde teve voz
ativa (Salgado, 1941, p. 85).

O samba, o maxixe e a modinha, bem como o humor, eram criticados pelos defensores
mais renhidos da cultura erudita. Isso porque esses gêneros contribuíram de modo relevante
para criar a linguagem da radiodifusão comercial, que logo conquistou os programas de
auditório. Embora fosse preferida pela maior parte do público, a linguagem “popularesca” era
alvo de reclamações de alguns radiouvintes:
Na verdade, a música de traços mais populares e o humorismo estiveram estreitamente
associados, sobretudo porque, nestes primeiros tempos do rádio, dividiam entre si a maior
parte dos horários dos chamados “programas de variedades”. Este “desvirtuamento” da função
educativa do rádio pelos “programas de variedades” ficou muito pontualmente registrado nas
reações de alguns ouvintes que escreveram cartas às revistas que tratavam das programações
radiofônicas. “O rádio poderia ser um ótimo professor de português”, reclamava um ouvinte
desorientado com toda aquela confusão, para corrigir “um povo que fala mal a própria língua”.
Outro ouvinte, referindo-se provavelmente aos programas “caipiras” ao estilo das gravações
de Cornélio Pires (também conhecido, na época, pelo apelido de “Tibúrcio”), enviava os seus
protestos: “ora, lá está o professor Tibúrcio a contar, para a petizada, as anedotas caipiras, que
só servem para ensinar-lhes a falar errado”. Já noutra carta, as palavras tidas como vulgares
eram condenadas, sobretudo aquelas contidas nos versos e refrões dos sambas nos programas
musicais ou nos “suplementos musicais” que intercalavam a seriedade do noticiário oficial
(Saliba, 2002, p. 284).

Mesmo que não fossem majoritárias, havia tendências favoráveis entre o público à
radiodifusão educativo-cultural, entendida como menos “vulgar”, “popularesca” e sem os
supostos “excessos” e “sentimentalismos” da cultura oral. A disputa pela hegemonia entre os
campos educativo-cultural e comercial na radiodifusão não pode ser considerada como um
elemento cuja resolução seria inevitavelmente favorável ao segundo desde o princípio.
Definiu-se na medida do crescimento da influência da “indústria cultural” na estruturação e
financiamento do veículo. Mas como esse cenário não foi delineado em termos mais ou
menos definitivos desde o início do rádio, é mais relevante destacar que o conflito entre os
dois campos existiu e apontar os fatores que levaram ao seu desfecho, registrando a
pluralidade de posições a respeito do teor da programação, seja entre a intelligentsia como em
meio ao público ouvinte.
Contudo, mesmo entre os intelectuais e o público disposto a referendar os padrões
cultos, registravam-se ambigüidades notáveis: “ninguém admitia publicamente gostar do
samba ritmado, herdado do ‘maxixe desavergonhado’, das piadas de caipiras ou das anedotas
obscenas, mas dificilmente resistia à sedução de tamborilar com os dedos, chcacoalhar os pés
ou ouvir e difundir, ao pé de ouvido, a ‘última piada’” (Saliba, 2002, p. 287). Em síntese, a
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cultura erudita tinha espaço efetivo apenas na medida em que se manifestava como definidora
da hierarquia social em ambiente público ou “publicizado” (caso, por exemplo, em que o lar
era aberto a visitantes). Essa cultura apresentava-se, portanto, como novo elemento
reaglutinador das velhas hierarquias senhoriais pré-republicanas, que seriam relegadas à
condição de recalque.
O patriarcalismo adaptou-se aos novos tempos: no espaço urbano, que era repleto de
zonas cinzas de demarcação social, foi necessário operar mais no campo da distinção cultural
do que antes, algo não tão necessário no funcionamento da ordem aristocrática rural, cujas
divisões sociais eram escancaradamente definidas e comparativamente menos móveis. Nas
cidades, portanto, o recurso à dominação simbólica tornou-se fundamental, do ponto de vista
da elite, para a manutenção da antiga ordem sob nova roupagem, travestida de “liberalismo”,
“civismo”, “nacionalismo”, “cidadania”.
Cabe apenas a ressalva de que nem todos os segmentos da elite pensavam em
reconfigurar completamente seus valores. Muitos católicos não queriam as novas roupagens,
com receio de que elas fossem “levadas a sério”, de modo que o tradicional papel de
ordenamento social da Igreja fosse transferido para o Estado e mesmo para instituições como
as universidades; escolanovistas, por sua vez, desejavam novas roupagens sociais como
ferramenta de garantia da ordem social.
A subsistência de costumes “incivilizados” e seu “sucesso” no modus vivendi da
sociedade, ainda que recalcados quando postos diante de padrões eruditos, era uma elaboração
teórica que aparecia em Gilberto Freyre, conforme analisa Marcos Cezar de Freitas:
(…) como a maior parte do tempo observado por Freyre é anterior à era dos grupos
escolares e ginásios e, nalguns casos, anterior mesmo às aulas régias e cadeiras isoladas, a
infância que desponta em seus textos é expressão de outros parâmetros reunidos para tratar das
“fases da vida”. Essas fases, pautadas pela ausência quase que completa de uma instituição
que, em outros lugares e noutros tempos, “esticou o tempo de ser criança” (ARIÈS, 1978), são
momentos nos quais a “criancice” tornou-se socialmente uma metáfora da anterioridade.
Metáfora da anterioridade significa que, quando o autor capta ações tipicamente infantis, na
maior parte das vezes está se referindo ao menino branco “antes de tornar-se senhor”
convivendo com o menino negro “antes de assumir funções servis” e, com menor freqüência,
ao menino pobre “antes de tornar-se um adulto subordinado” em decorrência do seu lugar (e
não-lugar) no plano de estratificação da sociedade. O fator tempo, nesse aspecto, tem peso
conceitual porque, no seu entender, os gestos adquiridos nos recônditos da intimidade
subsistirão nos tempos do Império e da República configurando uma “identidade” (Freitas,
2005b, p. 170).

Os “rastros” dessa anterioridade seriam, para Freyre, a fonte da mestiçagem cultural,
encarada como positiva porque sobrevivia à estratificação social hierarquizada. Para o autor

307

da “democracia racial”, a passagem para uma organização social mais cosmopolita (na qual os
conflitos seriam mais visíveis para seus atores e sujeitos sociais) faria o panorama se alterar,
pois seria perdida parte da capacidade de controle de conflitos, entendida como característica
intrínseca do ambiente rural A mestiçagem rural seria melhor do que a urbana, pois
supostamente promoveria mais mobilidade social:
Se o mulato tinha origem da “confraternização” entre senhor de engenho e escrava, na
avaliação do autor, ele tinha mais chances de ascender socialmente, tornando-se bacharel, por
exemplo, do que se fosse mulato como decorrência dos furtivos encontros entre brancos e
negros nos mucambos da cidade. (…) a origem rural, no seu entender, representava um ponto
de partido baseado na acomodação. A origem urbana representava um ponto de partida
baseado na instalação e no alargamento de conflitos sociais entre brancos e negros, entre ricos
e pobres (Freitas, 2005b, p. 175).

Tal postura era próxima da adotada por Mário de Andrade. Em texto de 1944, o
musicólogo afirmava:
Cândido Inácio da Silva [autor de modinhas] era de qualquer forma uma aristocracia. E um
colonial também. Dizem que para a aristocracia é mais fácil se… se o quê, meu Deus! …se
intimizar e relacionar com o povo do que o capitalismo burguês. Aos coloniais que eram
senhores, já Antonil aconselhava condescendência com os brinquedos tradicionais da gente
escrava. Cândido Inácio da Silva, com seu lundu, parece representar essa maleabilidade maior
do nobre e essa condescendência astuta do senhor colonial (Andrade, 1999, p. 218-219).

Observa-se, portanto, mais uma faceta da idealização do mundo rural, do folclore
como elementos de estabilidade social e fundamento da ordem nacional. Esses elementos
revertiam-se em relações complicadas dos “eruditos” com a cultura popular urbana. Mário foi
progressivamente se abrindo a uma postura menos rígida, aceitando inclusive o “popular
urbano” de acordo com as circunstâncias. De qualquer modo, a postura de boa parte dos
eruditos faz com que seja compreensível o repúdio do Estado Novo – e de seus instrumentos
oficiais (como a revista Cultura Política) – ao Carnaval e à música popular urbana, o que não
era nenhuma novidade. Essa posição advinha, na música, pelo menos desde o orfeonismo
paulista das décadas de 1910 e 20 e também era claramente afirmada por Roquette-Pinto
desde os anos 20, em sua defesa de uma programação erudita para a PRA-2. O regime
varguista apenas reforçou esse caldo de cultura intelectual: “(…) nota-se que, quanto à
radiodifusão, o Estado Novo recupera, em certo sentido, o mesmo modelo de rádio que havia
sido definido por Roquette-Pinto e outros intelectuais: o rádio com fins educativos e culturais”
(Gurgueira, 1995, p. 10).
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A própria administração Pedro Ernesto, que permitiu pela primeira vez os desfiles
carnavalescos nas ruas do Rio de Janeiro sob chancela estatal (1934), abrigou de braços
abertos a Rádio Escola Municipal, cuja programação musical era exatamente contra essa e
outras manifestações musicais populares urbanas. No Distrito Federal de Pedro Ernesto e
Anísio Teixeira, diversas tendências ideológicas e de pensamento conviviam na
administração. O Estado Novo, por sua vez, notabilizou-se pela repressão e pela censura,
sendo que Pedro Ernesto não chegou a esse ponto. Pode-se entender tal fato pelas pretensões
de Ernesto ser candidato à presidência da República54. Não queria desagradar potenciais
eleitores com medidas impopulares, como medidas abertamente repressivas a manifestações
da cultura popular urbana.
Na verdade, a diversidade de quadros que compunha sua administração explicava-se
por querer abrigar todos aqueles que quisessem auxiliá-lo, independentemente de posições
políticas. No entanto, mesmo a “esquerda” da época não era tão progressista quanto poderia
parecer. Em carta a Luiz Carlos Prestes de 1935, João Alberto, comandante de um dos
destacamentos da Coluna Prestes e simpatizante do PCB, denunciava o endividamento
externo brasileiro, mas demonstrava restrições aos judeus: “a questão do pagamento da dívida
pública está paralisando a opinião pública. Não acredito que a situação dominante tenha
coragem de romper com o judaísmo internacional e o País não suportará esta sangria” (Silva,
1969, p. 175, grifo meu).
Tal como na disputa político-partidária, na educação os “progressistas” da época
também tinham um projeto “civilizador” da nação, que encontrava forte ressonância na idéia
de massificar o ensino com o intuito de que ele regenerasse o “povo” brasileiro. Se se fazia a
defesa da alfabetização como elemento fundamental para reformar o país, a utilização do
rádio como ferramenta educativa era essencialmente entendida como compensação das
deficiências do Estado em oferecer uma rede adequada de ensino escolar presencial à maioria
da população. Esta é uma idéia que permanece até hoje na Educação a Distância. A aposta
quase irrestrita que se faz nas tecnologias e métodos não-presenciais de ensino baseados em
meios de comunicação teve a PRD-5 como sua primeira iniciativa sistemática concretizada
nesse sentido no Brasil:
54

“A colaboração da Prefeitura com essa associação operária [União Trabalhista], conforme verifiquei depois,
visava finalidades político-eleitorais de interesse de Pedro Ernesto que, segundo se comentava, tinha pretensões
futuras em sua carreira política e talvez mesmo a de candidatar-se à presidência da República, sucedendo a
Getúlio Vargas” (Lemme, 2004, v. 2, p. 185). Nesse sentido, o interventor tentava instrumentalizar organizações
operárias e o próprio PCB a seu favor. Tanto que, em resposta a uma carta de Luiz Carlos Prestes convidando-o
a participar da Aliança Nacional Libertadora, ou mesmo a apoiá-la informalmente, Pedro Ernesto recusou a
proposta. No entanto, havia aberto as portas do Teatro João Caetano (da Prefeitura) para a cerimônia pública
solene de inauguração da ANL (30 de março de 1935), fundada uma semana antes (Silva, H., 1969, p. 115).
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A invenção do radiotelefone é que libertou o pensamento de suas limitações materiais. O
homem domesticou vibrações para o transporte e comunicação de suas idéias, sentimentos,
esperanças e anseios.
Ruíram as limitações do passado. E a humanidade pôde, desde logo, antever a futura
comunidade de todos os homens.
Países como o nosso, que iniciaram mais tarde do que outros a organização de suas
instituições educativas, ou seja, de suas instituições de transmissão de idéias e sentimentos,
deviam ter visto no rádio uma libertação ainda maior.
Essa invenção lhes permite suprir as suas inevitáveis deficiências e construir um sistema de
tráfego de idéias que desempenhe a missão de escolas ainda não instaladas (Teixeira, 1933, p.
2, grifo do original).

Se substituirmos “radiotelefone” por “internet” e “comunicação” (ou a “comunidade
de todos os homens”, no sentido utilizado por Anísio) por “globalização”, temos a atualização
de um discurso de mais de sete décadas. A tecnologia radiofônica era entendida como
ontologicamente “libertadora”, na medida que “iria fazer com que todos os habitantes do país,
letrados ou analfabetos, se comunicassem, se entendessem e, portanto, se civilizassem”
(Teixeira, 1933, p. 2). A “liberdade” era identificada com a padronização do brasileiro
segundo critérios comuns: enquanto todos não compartilhassem de uma mesma cultura,
fornecida pela educação, não seria possível construir um país “civilizado”.
Por ocasião dos discursos de inauguração da PRD-5, Lourenço Filho evocou
argumentos similares a Anísio: a relevância do rádio para a educação era a mesma que o livro
e o cinema tinham adquirido, respectivamente cem e vinte anos antes. Apesar do rádio (bem
como o cinema) ser visto por muitos como “corruptor” e “perigoso instrumento de anarquia e
confusão”, seria na verdade uma invenção tecnológica que “transpõe as distâncias, devassa as
paredes (…) e por toda parte pode levar o esclarecimento e o conselho, a dúvida que estimula
e a palavra de confiança e de conforto que aplaca as paixões” (Salgado, 1946, p. 63). Também
seria capaz de cooperar para “a desejada unidade espiritual”, para a multiplicação da
inteligência humana e para garantir a unidade e a segurança dos destinos da nação. Lourenço
Filho dizia, ainda: “o microfone centuplicará o poder de extensão da obra civilizadora das
escolas” (loc. cit.). Mas advertia para a necessidade de se utilizar a psicologia social com o
intuito de tornar os programas educativos não somente tolerados, mas desejados (Dângelo,
1994, p. 44), convergindo com as elaborações já tradicionais de Roquette-Pinto e que Ariosto
Espinheira expressa em sua obra sobre o radioeducação.
Após as falas de Anísio Teixeira e Lourenço Filho, houve a transmissão de “A casinha
pequenina”, narrada pela cantora lírica Bidu Sayão (Duarte, 2004). De início, a emissora tinha
três programas diários: “‘Hora Infantil’, para os três turnos escolares (às 9h, 13h e 30 min. e
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15h); ‘Jornal dos Professores’, às 18h; e ‘Suplemento Musical’” (Vidal, 2001b, p. 154). O
discurso “civilizador” aparecia também no “inquérito” do Boletim Oficial da Casa do
Estudante, no qual o rádio é defendido como instrumento de progresso das sociedades
modernas:
O rádio é, sem dúvida, um elemento indispensável de progresso em diversos setores da vida
dos povos que acompanham pari passu a marcha vertiginosa da civilização atual. Invento
genial, que se enquadra perfeitamente na época alucinante do Zeppelin e da televisão, o rádio
trouxe o auxílio necessário às atividades do homem dínamo do século XX (Ferreira, 1936, p.
8).

Após enumerar os setores nos quais o rádio já tinha contribuído (poesia, música,
teatro, propaganda, esporte e ciência), Nelson Ferreira protestava: “somente a pedagogia é que
não se manifesta… Tem feito, é verdade, umas tentativas medrosas, dando a perfeita imagem,
com esse procedimento, de alguém que apalpa um terreno perigoso” (loc. cit.). O grande
poder do veículo deveria, portanto, beneficiar também a educação, permitindo-lhe um salto de
qualidade em direção a um futuro idílico e rapidamente alcançável. Com as entrevistas do
“inquérito” (Roquette-Pinto, Branca Fialho e Villa-Lobos), pretendia-se estabelecer “as bases
de um programa de educação popular através do rádio” (loc. cit.).
Duas das respostas de Branca Fialho – então presidente da Associação Brasileira de
Educação (ABE), na qual Francisco Venancio Filho tinha grande influência – seguem a linha
de defesa da Rádio Escola Municipal de Roquette-Pinto:
Apesar, porém, do grande sucesso que vem tendo o rádio entre as crianças, a sua maior
ação é na educação de adultos e na difusão cultural.
(…) são poucos a empregar os seus lazeres seguindo cursos e aulas, mas a boa música – tão
educativa –, entremeada com pequenas (muito pequenas mesmo) palestras sobre assuntos os
mais diversos, poderá atrair grande número de ouvintes e exercer enorme ação educativa
(Ferreira, 1936, p. 8).

A educadora esclarecia, em 1936, que o ponto forte da Rádio Escola era o seu
programa infantil, que foi retomado por Fernando Raja Gabaglia no início dos anos 1950 em
sua gestão da Secretaria Geral de Educação e Cultura do Distrito Federal. Fialho ressaltava,
ainda, que a principal função do rádio deveria ser o combate ao analfabetismo, alinhando-se
antiga bandeira da ABE, que focava tanto o ensino primário quanto a educação de adultos e
com as posições defendidas há tempos pelo próprio Roquette.
Para se ter uma dimensão do problema, Maria Elvira B. Federico lembra que havia
846.639 analfabetos no Brasil em 1900 (65,71% da população total). Em 1920 esses números
eram 1.545.280 e 58,47% (Federico, 1982, p. 48). Uma série mais completa, porém díspar, é
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fornecida por Paschoal Lemme: 1872 – 84,5%; 1890 – 85,2%; 1900 – 74,5%; 1920 – 75,5%;
1932 – 66,6%; 1940 – 67,6%; 1950 – 51,6% (Lemme, 2004, v. 3, p. 72). Por seu turno,
Marília Franco afirma que a escolarização no Brasil era de 21,43% em 1940 e de 26,15% em
1950 e que, por isso, deve-se considerar que o “desempenho da reforma educacional, ainda
modesto, frente às reais necessidades do país, representou um passo gigantesco em relação
aos 8,99% de escolarização constatados na década de 20” (Franco, 2004, p. 32). Para além do
registro das estatísticas, Lemme ilustra a situação educacional dos centros urbanos:
Àquela época [anos 1920, 30], as escolas públicas primárias, existentes em número
reduzido, eram freqüentadas pelos filhos de classe média, pois as crianças de nível econômico
mais baixo cresciam quase todas analfabetas. Essas poucas escolas se faziam conhecidas pelos
nomes de suas diretoras ou diretores, pois a esse tempo ainda havia grande número de homens
que se dedicavam ao magistério primário (Lemme, 2004, v. 1, p. 91).

A radiodifusão da PRD-5 era apresentada como solução para tais problemas. Sua
programação deveria compensar as deficiências do sistema presencial e complementá-lo. No
entanto, para os adultos fora de idade escolar, os únicos programas da emissora que tinham
alguma chance de êxito em seus propósitos eram aqueles voltados à música, já que esse
público não acompanhava regularmente os “cursos e aulas”. Isso indica que o uso educacional
de meios de comunicação de massa no Brasil enfrenta um desafio que transcende qualquer
questão meramente tecnológica: diante de receptores com pouca ou nenhuma escolarização, o
problema maior é a dificuldade de acumular capital cultural, que só se faz através do estudo
sistemático: “o domínio do código [erudito] só pode ser adquirido mediante o preço de uma
aprendizagem metódica e organizada por uma instituição expressamente ordenada para esse
fim” (Bourdieu, 1998, p. 63). O máximo que Roquette-Pinto e seus colaboradores perceberam
que era possível fazer consistia na apresentação de outros tipos de música – que não a
“música das multidões” –, com informações mínimas sobre os compositores e as obras.
Certamente isso ampliava o universo cultural dos ouvintes, mas até que ponto o entendimento
da idéia de “extensão” dos conhecimentos não recaia (como hoje ainda é freqüente) em uma
cultura meramente digestiva?
Onde se situaria, então, esse modelo de “ensinar”, no caso, a apreciação musical e o
senso estético? A resposta ficaria em algum ponto entre o incremento de capital cultural, a
pedagogização da cultura e o entretenimento. Não era, nesse sentido, uma “pedagogia da
erudição” estrita. Concedia à necessidade de “agradar” minimamente o público, mas era
sobretudo uma tentativa de formar um mercado consumidor para os produtos da
intelectualidade. A iniciativa da PRD-5 baseava-se, para Roquette, na crença de que a
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emissora seria capaz de “civilizar” os ouvintes através da pedagogia radiofônica e da extensão
cultural. Para os ouvintes adultos, a programação apresentada parecia representar uma
possibilidade de se aproximar de domínios de uma cultura pouco acessível para a maioria (a
erudita) ou apenas se divertir.
As dificuldades de ensinar o senso estético através da radioeducação foram debatidas
por Roger Clausse em parâmetros muito próximos aos que Roquette adotava na PRD-5:
A rádio escolar tem que se defrontar com um público que, se é sensível à música, se acha
freqüentemente privado de cultura e gostos musicais. O problema, aqui, é puramente de
iniciação musical, para responder a um desígnio metodológico e preciso. O concerto em
estado puro não cabe nesse esforço; tem de ser “apresentado” sempre e ser acompanhado de
um comentário falado que, ao mesmo tempo que desempenha sua função didática, desperta e
sustenta a atenção, bem como aproxima a arte da criança. Por outro lado, a audição coletiva
em sala de aula corrige as falhas e os limites da escuta individual; a iniciação do professor
restabelece, em certa medida, a influência da crítica e, em todo caso, facilita a formação de
uma opinião pessoal.
Pode-se dizer, portanto, que o caráter de iniciação da emissão musical no rádio escolar e a
ação pedagógica do educador compensam amplamente as falhas da transmissão da música
gravada. Tudo se resume à questão da programação e da cultura musical do educador
(Clausse, 1949, p. 43, grifos do original)55.

Em síntese, o público é avaliado como “incivilizado” e a “solução” do problema
estaria em um educador capacitado a fazer um programa radiofônico de “bom nível”, cuja
metodologia adequada garantiria que os receptores se apropriassem dos sentidos
intelectualmente autorizados de apreciação estética. Era uma linha de raciocínio similar à de
Roquette, segundo a qual os “sábios” eram capazes de moldar as “massas”. No entanto, a
apreensão do código da música erudita não depende apenas de elementos conscientemente
apreendidos, mas também de uma série de disposições inconscientemente adquiridas. Afinal,
(…) a parte mais importante e mais ativa (escolarmente) da herança cultural, quer se trate
da cultura livre ou da língua, transmite-se de maneira osmótica, mesmo na falta de qualquer
esforço metódico e de qualquer ação manifesta, o que contribui para reforçar, nos membros da
classe culta, a convicção de que eles só devem aos seus dons esses conhecimentos, essas
aptidões e essas atitudes, que, desse modo, não lhes parecem resultar de uma aprendizagem
(Bourdieu, 1998, p. 56).
55

No original: “La radio escolar ha de contender con un auditorio que, si es sensible a la música, se halla con
harta frecuencia privado de cultura y de gustos musicales. El problema, aquí, es puramente de iniciación musical,
para responder a un designio metodológico y preciso. El concierto en estado puro no tiene cabida en ese
esfuerzo; tiene que ser “presentado” siempre e ir acompañado de un comentario hablado que, al mismo tiempo
que desempeña su cometido didáctico, despierta la atención, la sostiene y acerca el arte del niño. Por otra parte,
la audición colectiva en clase corrige las fallas y los límites de la escucha individual; la iniciación del maestro
restablece en cierta medida la influencia de la crítica y, en todo caso, facilita la formación de una opinión
personal. Puede decirse, por lo tanto, que el carácter de iniciación de la emisión musical en radio escolar y la
acción pedagógica del educador compensan ampliamente las fallas de la emisión de música grabada. Todo es
cuestión de programa y de cultura musical del educador”.
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Orientação similar a essa concepção de ensino da apreciação da música erudita (uma
das tônicas da programação da PRD-5 no seu “Suplemento Musical”) foi dada por RoquettePinto na Revista Nacional de Educação, que tinha entre seus objetivos ser um guia de
formação do gosto estético, voltado a construir “um homem culturalmente superior, apto a
desempenhar seu papel na constituição de uma grande nação” (Duarte, 2004). A publicação
não se dedicava somente à divulgação científica, mas aos poemas, às artes plásticas e à
reprodução de partituras, com versões facilitadas dos hinos do panteão nacional. Regina H.
Duarte ainda salienta a seção “Como Ouvir Música”, escrita pelo crítico frei Pedro Sinzig,
que ensinava elementos da linguagem musical para os leitores da revista (ibidem).
Enquanto Roquette abrigava o “Suplemento Musical” na PRD-5 e fazia da Revista
Nacional de Educação um espaço que contemplava a discussão da apreciação do gênero
erudito, seu amigo Villa-Lobos não apoiava irrestritamente o rádio como ferramenta
pedagógica para o ensino musical. Entendia que o problema residia na dificuldade de se
montar um programa: “para que o Rádio se transformasse unicamente em um órgão
educacional, exigiria uma orientação tão delicada e complexa que não é possível que seja um
programa pedagógico traçado de um dia para o outro” (Ferreira, 1936, p. 8).
Talvez tenha dito isso no “inquérito” do Boletim da Casa do Estudante pelo fato da
PRD-5 não ter sido iniciativa sua ou porque ainda não tivesse se dedicado a estruturar um
programa voltado à formação do hábito de escuta da música erudita, a despeito da
proximidade que tinha com Roquette-Pinto. Afora essa restrição, para Villa-Lobos centrava
suas forças em fazer do rádio comercial (e do futebol) alvo de pesadas críticas e ironias, tendo
sido essa postura uma constante durante sua vida. Para o compositor, o rádio deveria ser
apoiado pelo governo “até que se forme no povo a cultura necessária para uma grande
civilização”, orientação parecida com aquela de aproximar progressivamente os
“incivilizados” de padrões afeitos à música mais “refinada”. Ele e outros compositores da
época não se defrontavam apenas com a questão educacional da “elevação” do gosto artístico
da população, mas também tentavam garantir uma fatia melhor do mercado musical através
da formação de público para o gênero erudito. Era a idéia de que o Estado induzisse, através
de políticas públicas, os rumos da nascente indústria cultural.
Mas para isso seria necessário, no mínimo, mais recursos. Tal disputa do campo da
radiodifusão educativo-cultural com a comercial refletiu-se no discurso de inauguração da
PRD-5 de Anísio, que apontou exatamente o problema de que, até aquele momento, a
radioeducação não tinha sido objeto da atuação e investimento estatal decisivos. Na verdade,
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essa era a preocupação de Roquette-Pinto, que via o crescimento das emissoras privadas e a
ameaça que a programação voltada ao entretenimento representava à sua posição na
radiodifusão nacional. Nesse ponto, Anísio solidarizava-se com Roquette, principalmente por
acreditar no rádio como instrumento pedagógico “civilizador” – no caso, seu receio não era
perder legitimidade simbólica ou institucional, pois a radiodifusão não era sua área.
Para Anísio, tratava-se de uma questão mais estritamente pedagógica. A radiodifusão
comercial poderia representar perigo por não ter objetivo sistemático de educar: “o rádio deve
estar a serviço da educação dirigida e não da educação acidental, das estações de comércio,
amadorismo e recreio” (Teixeira, 1933, p. 2, grifos do original). Perigo similar, também
relacionado à noção de contenção social, mas apresentado mais enfaticamente, é identificado
por Álvaro Salgado, pois as emissoras voltadas apenas ao entretenimento poderiam “incutir a
dúvida e o erro” nos analfabetos e nos estudantes:
Todos nós sofremos, conjuntamente, a boa e a nefasta influência do rádio. O predomínio,
porém, do broadcasting é sobre o cego mental, o analfabeto que, por lhe ser dado somente
ouvir, piora, através de alguns programas, os seus escassos conhecimentos.
Também a mocidade ainda titubeante dos cursos primário e ginasial recebe as transmissões
com entusiasmo. O dinamismo da voz, distraindo-a, incute-lhe a dúvida e o erro (Salgado,
1941, p. 88).

O discurso é parecido com a explicação de Roquette, em meados da década de 1920,
de que o significado da palavra broadcasting remetia a “plantar sementes” e que, por isso, a
“má semente” não deveria ser plantada. Para Anísio Teixeira, a Rádio Escola, caracterizada
como verdadeira “universidade popular”, poderia atingir a um grande público, educando-o
verdadeiramente e representando
(…) não apenas a mais alta e mais extensa cátedra de ensino do Rio de Janeiro, mas uma
série de inumeráveis cátedras, de onde se poderá ensinar desde o funcionamento de um
acumulador até o da Sociedade das Nações e cujos alunos não se contarão pelas dezenas de
uma sala de aula, mas pelos milhões de habitantes de uma larga zona do país (Teixeira, 1933,
p. 3).

Deve-se ressaltar o caráter abrangente do projeto da PRD-5, que pretendia oferecer
desde o ensino mais estritamente profissionalizante (o “funcionamento de um acumulador”),
voltado a jovens interessados em ingressar no mercado de trabalho radiofônico como técnicos,
até conhecimentos humanísticos e políticos mais amplos, em palestras e conferências que
abordariam até mesmo a política internacional (“Sociedade das Nações”). Nesse sentido,
aproxima-se do ideal da “escola única”, na qual formação para o trabalho e “cultura
desinteressada” não se apresentam desvinculados um do outro. Simultaneamente, remete
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também à concepção de extensão universitária que seria desenvolvida na UDF. Caso a
instituição não fosse desmantelada, a Rádio Escola teria papel de relevo na difusão para a
sociedade dos conhecimentos produzidos na universidade.
Anísio dava todos os créditos da PRD-5 a Roquette-Pinto, cujo trabalho deveria ser
reconhecido por “todos os educadores de sua terra” (Teixeira, 1933, p. 3). Na passagem a
seguir, pode-se perceber que o empreendimento só foi levado a efeito porque Roquette tinha
vários elementos a seu favor: “foi ele quem fez, com os pequenos recursos de que dispomos, o
milagre desta instalação. Milagre conseguido pelo seu prestígio, pela sua influência, pelo seu
trabalho pessoal e pelo seu grande entusiasmo realizador” (Teixeira, 1933, p. 3).
Contudo, o “milagre” (que reforça a idéia da tarefa educativa como “missão”,
“vocação”) tinha razões bem terrenas: prestígio, influência, trabalho pessoal e grande
entusiasmo. Prestígio junto à intelectualidade, aos cientistas e aos professores para angariar
apoios e condições de realizar a Rádio Escola através do IERJ e do IPE; influência para fazer
com que uma equipe de colaboradores o acompanhasse na iniciativa; trabalho pessoal,
correspondente ao empenho em defender o campo da radiodifusão educativa frente ao
comercial; e entusiasmo de verdadeiramente acreditar, assim como Anísio, na idéia de que
uma vanguarda de “esclarecidos” deveria “civilizar” o “povo” brasileiro e construir a nação.
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CAPÍTULO 6 – PROGRAMAS, PRÁTICAS E DESDOBRAMENTOS DA PRD-5
Há pouca documentação sobre a rica experiência da PRD-5. Entretanto, há algumas
referências que contribuem sensivelmente para se estabelecer aspectos fundamentais de seu
funcionamento, alguns de seus desenvolvimentos e prosseguir na discussão de suas
concepções e impactos. Uma das explicações para não se encontrar os trabalhos enviados
pelos alunos à emissora, além dos arquivos terem sido perdidos pela Rádio Roquette Pinto ao
longo de décadas, reside no fato de que aparentemente poucos (ou nenhum) desses registros
foram guardados: “muitos dos trabalhos não reclamados pelos pequeninos autores são
remetidos aos Estados e aos países amigos como presentes das crianças do Distrito Federal
para distribuição às escolas” (Ferreira, 1936, p. 8).
Mesmo assim, é possível traçar as linhas fundamentais dos programas e práticas da
emissora, de modo a compreender aspectos da realização do projeto radioescolar de RoquettePinto como sua metodologia, o propósito de formação de professores para o uso da tecnologia
e sua inserção no debate pedagógico relativo à radioeducação e à educação em geral,
sobretudo no que se refere à escola única. Abordo também as disputas institucionais em que a
PRD-5 esteve envolvida e como se configurou, através da emissora, a luta de Roquette-Pinto
contra o campo da radiodifusão comercial e a favor da estruturação da cultura oficial do país.
Desse modo, pode-se avaliar desdobramentos e impactos da proposta radioescolar do
antropólogo.

6.1 Do projeto à prática: referenciais para a compreensão da PRD-5
Um dos documentos que guarda ainda informações que ajudam a reconstituir a
experiência da PRD-5 é o “inquérito” do Boletim Oficial da Casa do Estudante, no qual
Roquette-Pinto responde às quatro questões formuladas por Nelson Ferreira. A primeira
pergunta (“o rádio poderá concorrer eficientemente para a educação popular?”) obviamente é
afirmativa e encaminha-se no sentido de salientar seu pioneirismo não somente no meio de
comunicação rádio de forma genérica, mas como pioneiro no ensino sistemático através dele:
O rádio, no mundo inteiro, está concorrendo eficientemente para a educação popular. Além
da educação popular livre, espontânea, insensível que ele promove, transmitindo ciências,
literatura e arte em muitos países e no Brasil, ele vai sendo aproveitado para a educação e o
ensino sistemáticos (Ferreira, 1936, p. 8, grifos do original).
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Roquette tinha começado a educação popular “livre” na PRA-2 e a “sistemática” na
recente PRD-5, iniciativas que o legitimavam no campo da radiodifusão educativa. Por isso,
não tinha dúvidas em se auto-afirmar como definidor inquestionável das diretrizes a serem
seguidas nesse campo, respondendo assim à segunda questão (“que orientação ou método
pedagógico deverá seguir em sua opinião?”): “a orientação pedagógica que deve ser
dominante na radiofonia educativa (…) é a que foi por mim instituída quando se fundou a
Rádio Escola Municipal, a 6 de janeiro de 1934 – Departamento de Educação, administração
Anísio Teixeira” (Ferreira, 1936, p. 8, grifos do original).
A elaboração dos programas da emissora era feita a partir do currículo das escolas do
Distrito Federal. Sua filha Beatriz explicava isso em depoimento de 1990:
O sonho dele era fundar uma Rádio Escola, tanto que o Anísio Teixeira, quando fez o
discurso de inauguração da Rádio PRD-5, ele disse: “esta Rádio, milagre de Roquette-Pinto” –
porque foi um milagre, fazer uma Rádio funcionar com dez contos de réis, naquela época era
milagre – mas era para tudo de currículo escolar. (…) a PRD-5, a Rádio Escola, ela conseguiu
o currículo escolar, então era Ilka Labarthe, que era professora, era... A. Diniz, era um grupo.
Eram quatro professores [Beatriz Roquette-Pinto Bojunga, Ilka Labarthe, Israel Pinheiro e A.
Diniz], seguiam exatamente o currículo escolar da Escola Primária (Bojunga, 1990).

Dentre

os

programas

transmitidos,

Álvaro

Salgado

mencionava

“Estilos

Arquitetônicos”, o já mencionado “Curso de Radiofonia Escolar” e os “Cursos” “de Estudos
da Amazônia”, “de Siderurgia”, “de Aeronáutica”, “de Economia do Estado Novo”, “de
Formação de Locutores” e outros. Todos, exceto o primeiro, aparecem no relatório de Maciel
Pinheiro de 1941. Deve-se notar, ainda, a profissionalização da radiodifusão educativa, que se
preocupava em formar não apenas radiotécnicos, mas também locutores, cuja autonomia e
especialização ainda era recente no meio.
Para se ter uma dimensão do público potencial que poderia ser atingido, havia cerca de
350.000 rádios no Brasil no fim da década de 1930 – mais precisamente, 347.827 em 1937 e
357.921 em 1938, cerca de 15.000 no Estado do Rio de Janeiro (1937-39) e, no DF, 84.450
em 1937 e 143.283 em 1938 (Furtado Filho, 2004, p. 10-11). De acordo com o censo
demográfico de 1940, 5,74% dos domicílios brasileiros tinham aparelhos receptores, sendo
19,99% daqueles localizados em zonas urbanas, 10,5% em zonas suburbanas e 0,55% no
campo (Calabre, 2004, p. 27). Há mais dados relevantes do mesmo censo:
Uma outra questão que deve ser levada em consideração nos índices apresentados pelo
recenseamento de 1940 é a diferença na distribuição de energia elétrica no país entre as áreas
urbana, suburbana e rural. No caso do conjunto do país, somente 2,11% dos domicílios rurais
eram servidos por energia elétrica, o que permite compreender por que o índice de domicílios
com aparelhos de rádio nessa área é de 0,55%. No caso do Distrito Federal, o índice de
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domicílios rurais servidos por energia elétrica é de 46,39% e 21,85% deles possuem aparelhos
de rádio. Esse quadro justifica um crescimento muito maior no número de emissoras de rádio
no Rio de Janeiro e em São Paulo. Quanto mais receptores de rádio, maiores os índices de
ouvintes atraindo os anunciantes, fazendo-os concentrarem suas verbas publicitárias nos
grandes centros urbanos (Calabre, 2004, p. 28-29).

Fernando Gurgueira resume o estado do meio de comunicação em fins da década de
1930 e início dos anos 40: “a radiodifusão no Brasil durante o Estado Novo continuou sendo
uma atividade eminentemente urbana, concentrada principalmente na região Sudeste, de
caráter privado e em contínua expansão” (Gurgueira, 1995, p. 132). A questão dos aparelhos
receptores, que ainda eram poucos na época para se atingir a maioria da população (que era
rural) e as escolas como a Rádio Escola pretendia, era um problema que preocupava Roquette.
Para atenuar essa dificuldade, Roquette propunha a formação de grupos de ouvintes,
círculos de recepção que ampliassem o público atingido. Seria fundamental o
(…) entendimento com as autoridades municipais, os professores, os párocos, os diretores
de estabelecimentos de ensino, os diretores de associações e sociedades, os presidentes de
sindicatos, os proprietários de fábricas, usinas, engenhos, fazendas e granjas, os diretores de
asilos e penitenciárias, comandantes de navios e de guarnições e todas as pessoas que se
interessam pelo problema da educação urbana e rural a fim de estudar os meios mais eficazes
para disseminação de aparelhos radiorreceptores – a exemplo do que fez o governo italiano em
junho de 1933 – e para a organização de grupos de ouvintes como os existentes na Inglaterra,
Alemanha, Suécia, Noruega, Rússia, México e Uruguai (Roquette-Pinto, 1937, p. 3).

Os círculos de estudo também são mencionados por Ariosto Espinheira, já existindo
“na Inglaterra e também na Alemanha (Arbeitsgemeinschaft) e (…) [requerendo] a
participação ativa de todos os auditores”. Os programas transmitidos para esses círculos não
seriam disciplinas radiofônicas (instrução), mas seriam voltados à educação de adultos, ou
seja, teriam o objetivo de ampliar a cultura geral dos ouvintes (Espinheira, 1934, p. 74). O
modelo proposto correspondia ao que veio a ser conceituado, mais tarde, como recepção
organizada, ou seja, um grupo de ouvintes que se reúne sob a liderança de um (ou alguns)
deles para acompanhar os cursos e atividades propostos pelas transmissões. Mas este acabou
não sendo colocado em prática com a PRD-5, embora esta fosse a intenção de Roquette. O
outro modelo, denominado recepção controlada, foi a forma adotada na Rádio Escola, na
qual havia um professor ou monitor controlando os sentidos do conteúdo transmitido (Alves
dos Santos, 1978, p. 130). Era uma noção bastante diversa do que a de interatividade e
bidirecionalidade. A recepção controlada era inovadora mesmo nos EUA, a ponto de W. W.
Charters defender que ainda era cedo para se posicionar a favor ou contra ela, pois
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(…) as escolas estão começando a usar o rádio pela primeira vez; os docentes estão tendo
sua primeira experiência com o veículo e as crianças estão tendo a experiência incomum de
ouvir uma voz pedagógica na sala de aula que não a de seu(sua) professor(a). Em tais
condições, o diretor, os professores e as crianças garantem uma grande dose de prazer ao
sintonizar o dial, seguir programas e utilizá-los em maior ou menor medida. A experiência
assemelha-se a ir ao circo ou ao cinema – é ocasional, nova e interessante – e o rádio pode ser
aclamado como uma ferramenta maravilhosa (Charters, 1930, p. 127-128)56.

Apesar da adaptação ao novo meio ainda necessária, o excerto reflete o otimismo que
se tinha em relação às tecnologias educacionais, fenômeno que permaneceu durante o século
XX nos EUA (mas não apenas naquele país) e até hoje se manifesta de maneira similar,
exceto no que se refere aos meios nos quais se aposta o “futuro” (parece que sempre haverá
um mais novo e “redentor” que os anteriores) e a qual é a “solução” dos problemas
educacionais. Conforme Solange Leobons defende, para que a radiodifusão educativa (a
teleducação também é mencionada) seja “compensadora” é necessário o incentivo simultâneo
dos três tipos de recepção: organizada, domiciliar controlada e livre. Com isso, vemos o
quanto o modelo da PRD-5 persistiu (e ainda influi) nas concepções de Educação a Distância
do presente.

6.2. A metodologia da Rádio Escola Municipal
Na PRD-5, a radioaula (“Hora Infantil”) era transmitida em pontos, tal como no ensino
presencial, e finalizada com questões, às quais os alunos deveriam responder através da
produção de trabalhos. Foram recebidos 1.928 trabalhos das crianças que ouviam
regularmente as aulas (Salgado, 1946, p. 65). Em 1936, a professora Augusta Q. C. Oliveira
elaborou cinco itens por aula, sendo que seu curso de matemática de 1936 foi transmitido em
16 aulas (80 perguntas, portanto). As aulas seguiam o modelo utilizado desde o “Quarto de
Hora Radioeducativo da CBR” e a professora Augusta também explicava: “dando as aulas sob
a forma de perguntas e respostas, limitava a minha dissertação ao imprescindível, tornandome apenas um guia” (loc. cit.). Embora houvesse a participação dos alunos (elemento que
fazia da emissora efetivamente uma radioescola), a estruturação da narrativa do programa
seguia o “Quarto de Hora Infantil” da PRA-2, tal como o que a Tia Beatriz transmitia. A

56

No original: “(…) the schools are beginning to use radio for the first time; the teachers are having their first
experience with it; the children are having the unusual experience of hearing some pedagogical voice in the
classroom other than that of the teacher’s. In such condition the principal, the teachers, and the children secure a
great deal of pleasure by tunning on the dial, following programs, and utilizing them to a greater or less extent.
The experience is something like that of going to a circus or to the movies – it is occasional, novel, and
interesting – and the radio may be acclaimed a wonderful instrument”.
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legitimidade pedagógica da metodologia era fundamentada no escolanovismo, sob a
justificativa de que a liberdade na elaboração dos trabalhos correspondia a seguir a construção
“ativa” de conhecimentos e não a uma recepção meramente passiva:
O ensino sistemático feito na Rádio Escola Municipal obedece aos programas do
Departamento de Educação, compreendendo ciências sociais, ciências químicas, ciências
naturais, educação cultural e artística, matemática, viagens. As professoras da Rádio Escola
fazem as suas lições duas vezes por dia, cerca de 1h cada vez. Exposto o assunto ao alcance
das crianças – Hora Infantil da Tia Lúcia [narrada pela professora Marina de Pádua] –
formulam as professoras questões relativas ao ponto explicado e pedem a todos os pequenos
ouvintes que escrevam respondendo a essas questões, trabalhos ilustrados, verdadeiras
pequenas monografias, para cuja composição deverão, como fazem os adultos, consultar
livros, revistas, publicações, pedindo mesmo o conselho das professoras locais e de outras
pessoas competentes. Os alunos da Rádio Escola Municipal escrevem, assim, minúsculos
tratados sobre os assuntos que ouvem. Escola ativa… As composições são enviadas à Rádio
Escola e todas analisadas pelo microfone, fazendo as professoras a apreciação e a crítica de
cada qual (Ferreira, 1936, p. 8).

Deve-se notar a preponderância de disciplinas relacionadas às ciências naturais, área
de formação e atuação profissional de Roquette-Pinto. O antropólogo foi, talvez, um dos
primeiros no Brasil a constituir um modelo de divulgação científica pedagogizado para a
“educação popular”. As primeiras iniciativas nesse sentido foram junto aos visitantes do
Museu Nacional e aos ouvintes da Rádio Sociedade, valorosas experiências para a PRD-5.
Durante o ano de 1934, a Rádio Escola transmitiu 402 irradiações da “Hora Infantil”,
288 do “Jornal dos Professores” e 52 irradiações externas (Vidal, 2001b, p. 154). Em 15 de
março desse ano, já havia 250 ouvintes matriculados nos cursos da emissora (Salgado, 1946,
p. 64) que recebiam o material didático pelo Correio. Em 1934,
(…) a “Hora Infantil” contou com a inscrição de 1.110 crianças, muitas das quais
correspondiam-se com os professores do programa, remetendo-lhes, ao todo, 10.800 trabalhos,
entre composições escritas, desenhos e modelagens. O “Jornal dos Professores” levou ao ar
309 palestras e conferências sobre artes, ciências e literatura. A título de ensaio, ainda em
1934, foram realizadas algumas “conferências ilustradas”: previamente as figuras eram
encaminhadas, por correio, às pessoas interessadas. Segundo notícia mandada elaborar pelo
Departamento de Educação, o Instituto se utilizava “com facilidade desse meio de extensão
cultural, irradiando lições, concertos e conferências” (Vidal, 2001b, p. 154).

A “Hora Infantil” era a principal atração para Roquette e sucesso entre os ouvintes.
Sua eficiência era associada à metodologia utilizada e a comprovação de sua legitimidade se
fazia através de estatísticas, que a seguir cobrem seus três primeiros anos de existência:
Esse método tem dado à Rádio Escola Municipal os mais surpreendentes resultados. Em
1934 foram recebidos 10.800 trabalhos de alunos da Rádio Escola. Em 1935 foram recebidos
6.219. A diminuição verificada em 1935, longe de provar desinteresse dos alunos, veio

321

permitir verificar a eficiência do ensino sistemático pelo rádio, visto que outras estações
radiofônicas, principalmente a do Jornal do Brasil vieram desviar parte do auditório infantil
da Rádio Escola Municipal. Tanto melhor… A escola pública não deverá jamais desejar senão
isso mesmo: servir de modelo às escolas particulares.
A Rádio Escola Municipal, em 1935, além das crianças que não enviaram seus nomes,
contou na sua matrícula 1.818 alunos inscritos. (Ferreira, 1936, p. 8).

Em 1936, o relatório da Rádio Escola registrava 1.160 alunos matriculados e 8.365
trabalhos apresentados (Salgado, 1946, p. 65), queda do primeiro número e acréscimo do
segundo em relação ao ano anterior. Menos ouvintes, mais atividades propostas: sinal de que
a pedagogização da programação foi acentuada, sinal de um esforço em produzir estatísticas
que denotassem eficiência ou ambos. Outro número expressivo é apresentado por Regina
Salles, para quem a PRD-5 “chegou a contar com 20.400 alunos inscritos” (Salles, 2003, p.
13). Mas a autora não especifica quando a marca teria sido alcançada. Este pode ter sido o
provável retorno máximo das radioaulas da emissora. Pode, também, ter sido um erro de
Salles, uma vez que Maciel Pinheiro, em relatório relativo à Rádio Escola de 1941, registrou
20.437 (número próximo) trabalhos recebidos pelos alunos matriculados (Salgado, 1946, p.
67).
Para avaliar o grau de interesse nos cursos radiofônicos, a comparação com o número
de matrículas nos cursos (presenciais) de extensão, aperfeiçoamento e “oportunidade”
organizados por Paschoal Lemme sugerem que o alcance da PRD-5 era limitado. Esses cursos
de extensão eram voltados à educação de adultos (predominavam comerciários, trabalhadores
industriais eram raros e havia até “estudantes do ensino secundário interessados em corrigir
deficiências dos cursos que estavam fazendo”) e divididos em “básicos, de informação e
especializados” (Lemme, 2004, v. 2, p. 139, grifos do original). Lemme, que estava à frente
do serviço, lembra que “as matrículas em quase todos os cursos passaram a ser disputadas e
no total subiram de 1.366, em 1934, para 5.174, em 1935” (loc. cit.).
E se o número de matriculados nos cursos da PRD-5 não era tão expressivo – ao
menos comparado aos seus propósitos de massificação da educação –, havia também a
concorrência de programas como a “Hora Infantil” da PRC-8, da Rádio Guanabara. Diante de
tal situação, todos os meios possíveis de estabelecer ligações com as crianças foram utilizados
pela PRD-5: inscrições se faziam por correspondência e contatos com a emissora eram
mantidos por correio, telefone ou pessoalmente. Os radioalunos inclusive recebiam em casa as
conferências ilustradas proferidas no rádio (Espinheira, 1934, p. 103, 107-108). No entanto,
cabe destacar que o envio pelo correio pode ter sido uma dificuldade eventual, pois ainda em
1954 se verificava esse problema: “infelizmente, em virtude da insignificância da nossa verba,

322

não enviaremos ‘cadernos’ da Rádio Escola a todos os alunos-ouvintes, mas unicamente
àqueles que nos escreverem pedindo-os” (Rádio Escola, 1954b, p. 2). Na retomada do projeto
radioescolar da PRD-5 nos anos 1950, aos “boletins” ou “cadernos” enviados aos alunos que
requisitavam o material, acrescentou-se outro material didático, o Boletim do Professor,
publicação trimestral que teve seu primeiro número em 1953. Era um protocolo de
acompanhamento das radioaulas para os professores, de modo a que o sentido da recepção
fosse o mais controlado possível.
Quanto ao número de participantes que se inscreviam na Rádio Escola, os dados de
que disponho não apresentam um aspecto essencial: o número de matrículas iniciais dos
cursos (há apenas totalizações anuais). De acordo com Benedicta C. Alves dos Santos, um dos
problemas dos cursos a distância são as diferenças marcantes entre as matrículas estimada,
inicial e final (Alves dos Santos, 1978, p. 129). As informações a respeito da PRD-5 registram
apenas a quantidade de alunos que permaneceu até o fim do curso. Quantos radioalunos que
Roquette pretendia atingir numericamente? Havia alguma estimativa nesse sentido ou esse foi
um desenvolvimento posterior da radioeducação? Quantos se inscreveram na emissora e
receberam o material inicial do curso? Embora não se tenha notícias sobre isso, pode-se dizer
que tal ausência é significativa. Se tomarmos o estudo de Alves dos Santos, pode ter havido
muitas desistências. Nesse sentido, Wilson Liberato lembra que há, no Brasil, programas
educacionais para o rádio há décadas, mas que estes
(…) não atingiram o público como se esperava provavelmente porque a linguagem usada
era inadequada, os programas não correspondiam ao timing do meio rádio e o conteúdo era
apresentado de forma professoral, geralmente associado a um livro, fascículo ou apostila que o
ouvinte deveria ter disponível (Liberato, 2003, p. 22).

Legitimidade e eficiência pedagógica são as explicações oferecidas para o sucesso da
“Hora Infantil” da PRD-5, de modo que, mesmo quando a quantidade de trabalhos recebidos
caiu expressivamente (de 10.800 em 1934 para 6.219 em 1935), Roquette interpretou esse
resultado desfavorável como conquista. A justificativa seria a concorrência de outra “Hora
Infantil”, a da emissora do Jornal do Brasil, evidenciando a disputa entre os campos da
radiodifusão escolar-oficial e o da comercial por esse público. É notável como a perda de
audiência (inferida pela diminuição do número de trabalhos enviados) da Rádio Escola foi
interpretada como uma espécie de “vitória de guerrilha”: a alegação era que o Estado estaria
conseguindo interferir realmente na oferta de programas da radiodifusão comercial e induzir o
mercado radiofônico ao determinado padrão cultural autorizado pela intelectualidade. Isso
representava a profunda crença do antropólogo de que a cultura oficial era capaz de fazer a
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mediação entre Estado e sociedade com mais eficiência do que o mercado. Ora, se uma
emissora privada imitava uma estatal, era porque os interesses educativo-culturais poderiam
prevalecer sobre os meramente comerciais. É uma polêmica que até hoje permanece viva.
A radiodifusão educativa afirmava-se enquanto modalidade distinta do rádio comercial e,
através de seus dirigentes, procurava expandir-se pelo território nacional, adquirir uma
configuração técnica eficiente e de longo alcance e, acima de tudo, tornar-se modelo para as
demais, sensibilizando o Estado para a sua potencialidade e personificando o padrão que a
radiodifusão brasileira deveria possuir (Dângelo, 1994, p. 75).

O método ativo da PRD-5 era considerado tão eficiente que, além de induzir a
programação das emissoras privadas, seria capaz de atingir os adultos através das crianças. A
“Hora Infantil” era entendida como acionadora da aprendizagem no âmbito familiar,
ressaltando-se, assim, seu efeito multiplicador:
Pelo método que adotamos, a criança não trabalha sozinha. Para responder, pergunta a
todas as pessoas da casa. Põe em contribuição toda a família. E assim a Rádio Escola,
indiretamente, serve também aos adultos parentes dos seus alunos, obrigando-os a recordar
ou mesmo a aprender (Ferreira, 1936, p. 8, grifos do original).

O sucesso da “Hora Infantil” levou a Rádio Escola a lançar a “Hora do Trabalhador”,
cuja função seria exatamente a de enfocar o público que Branca Fialho já apontava como o
mais difícil de ser atingido pela educação radiofônica, os proletários adultos:
Além da “Hora Infantil”, nos termos aqui descritos, a Rádio Escola vai inaugurar, em 1936,
das 19 horas e 30 às 21 horas, cursos semelhantes para os adultos: será a “Hora do
Trabalhador”. Assim, o nosso programa ficará completo: HORA INFANTIL – 1º turno às 9
horas e 30; 2º turno às 10 horas e 30. JORNAL DOS PROFESSORES – Notícias,
comentários, suplemento musical, às 17 horas e 15m. HORA DO TRABALHADOR – das 19
horas e 30 às 21 horas (loc. cit.).

A metodologia que a emissora afirmava seguir corresponderia a um ensino
“suavizado” por fábulas que transmitissem as lições: “numa história simples e adequada à
série a que se destina, vêm os conhecimentos, sempre transmitidos de modo indireto – e
aproveitáveis, é o nosso desejo, para explicações mais completas e profundas” (Rádio Escola,
1954a, p. 3). Nesse relato que corresponde à fase de retomada do caráter radioescolar da
PRD-5, nos anos 1950, percebe-se bem definida a presença da metodologia pedagógica do
escolanovismo, que buscava uma modificação que tornasse a educação uma atividade
exercida de forma mais profissional e técnica. A receptividade das crianças seria grande,
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conforme o relato enviado para a emissora pela professora de 1ª série Celina Passos Telles, da
Escola Monsenhor Rocha:
Assim que entrei na sala, sábado pela manhã, várias crianças correram para me dizer que
haviam ouvido o programa. Comecei, então, a narrá-lo para aqueles que não tinham rádio em
casa, no que fui muito ajudada pelos outros. Se uma criança esquecia um detalhe da história,
três outras o lembravam, e todos os personagens começaram a viver na minha sala de aula.
Convidei algumas crianças a fazerem a dramatização da história ouvida. Começamos
cantando o prefixo da Rádio Escola. (…)
Não tenho dúvidas (…) sobre o fato de terem aprendido a distinguir as plantas geralmente
encontradas nas hortas.
Em conversa com colegas, verifiquei que a reação de outras turmas ao cartaz da Rádio
Escola foi semelhante à da minha turminha. O texto do cartaz foi lido e imediatamente
decorado (Rádio Escola, 1954b, p. 4).

A intenção de muitas das historietas direcionava-se a cultivar nas crianças valores de
adequação ao trabalho ordeiro: em “Milhões de gatos”, pretendia-se ensinar, dentre outros
aspectos, “cooperação” (ibidem, p. 6); “Lucinha faz uma descoberta” trazia como item, no
Boletim dos Professores, “alegria de servir” (ibidem, p. 7); a história indígena “Jandaíra”
inequivocamente apelava para o “valor do trabalho e da previdência” (ibidem, p. 10); no
número seguinte da publicação, “O porquinho carpinteiro” tratava do “amor ao trabalho” e a
“cooperação alegre e espontânea”, enquanto “Napoleão, o soldadinho de pau” remetia aos
“hábitos de ordem” (Rádio Escola, 1954b, p. 6) e “Zé Palhudo” tinha como focos o “prazer no
trabalho”, a “alegria das tarefas realizadas” e a “noção de responsabilidade (ibidem, p. 8).
Embora seja uma programação dos anos 1950, o teor dela representa apenas a continuidade do
que já se fazia desde a década de 1930.
No seu conjunto, a PRD-5 contava com uma programação que constava de cursos,
hinos, informações sobre ensino, conferências, lições, sessões artísticas e informações
destinadas à incrementar a cultura geral de seus ouvintes, dentre seus principais conteúdos.

6.3. Professores da PRD-5: disputas político-institucionais e a construção do nacional
Com um quadro pequeno de funcionários, constituído de colaboradores leais de
Roquette-Pinto, comissionados de outras repartições ou voluntários, a PRD-5 pôde
desenvolver uma programação coesa e que seguia à risca os ideais de radioeducação do
antropólogo. No entanto, não bastava ser docente para ser locutor da Rádio Escola, o que
valia também para quaisquer comissionados e inclusive se aplicava à PRA-2: “só deverão
falar ao microfone pessoas de vozes radiogênicas. As pessoas que não possuírem essa
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qualidade escreverão os assuntos que lhe couberem e que serão lidos pelos locutores”
(Roquette-Pinto, 1937, p. 7). Nesse aspecto, o campo da radiodifusão escolar adquiria a
linguagem própria ao veículo, distanciando-se da aula presencial. Era uma tendência que
havia sido detectada por Mário de Andrade, quando afirmava que a linguagem radiofônica
tinha uma especificidade que a tornava diferente de todas as demais linguagens, desde os
idiomas, os jargões profissionais, a cultura “erudita”, o folclore e o “popularesco”. Roquette e
sua equipe percebeu que era necessário um adestramento específico para que a função
radioeducativa fosse cumprida adequadamente. Foi um dos impactos do rádio como
tecnologia educacional, criando um processo de ensino-aprendizagem específico e
condicionando comportamentos de professores e alunos. Os demais meios de comunicação
aplicados à educação viveram, com suas peculiaridades, processos similares posteriormente.
Uma das professoras da Rádio Escola era Marina de Pádua, que fazia o papel de Tia
Lúcia, responsável por apresentar a célebre “Hora Infantil”. Tia Lúcia chegou a receber
mensagem de Alzira Vargas felicitando-a pela iniciativa (Salgado, 1946, p. 66). Outra
docente-locutora, Augusta de Queiroz Carvalho Oliveira, além do já mencionado curso
radiofônico de matemática, chegou a publicar um artigo intitulado “Evaporação” na Revista
Nacional de Educação (ano 2, nº 20-21, maio/jun.1934, p. 72-74) – que era dirigida por
Roquette-Pinto – antes de lecionar suas aulas radiofônicas de matemática na PRD-5. Augusta
também narrava o curso de Ciências Sociais, que era ilustrado com música para tornar os
conteúdos atraentes aos radiouvintes (loc. cit.).
Para as aulas de Física e de Radiotécnica, a emissora contou com Maciel Pinheiro,
além das contribuições do radialista Genolino Amado e de Ilka Labarthe. A última transmitia
“lições sobre ciências sociais, viagens e narrativas, matemática, linguagem, prosa ritmada,
poesia, ciências naturais e música” (Espinheira, 1934, p. 107) e, mais tarde, exerceu a Chefia
da Seção de Rádio do DIP. Nessa condição, dirigia a “Hora do Brasil” e convidou várias
vezes Roquette-Pinto para participar do programa, como exemplifica o registro a seguir:
Ilmo. Snr. Professor Roquette-Pinto,
Saudações.
Sirvo-me do presente para cumprimentar V. S. e comunicar-lhe que as suas crônicas para a
Hora do Brasil, durante o mês de julho, estão marcadas para os dias 10 e 24.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. S. os meus protestos de alta estima e
consideração,
(a) Ilka Labarthe
Chefe da Seção de Rádio (Brasil, MJ, DIP, 1936).

326

Em 25 de novembro de 1935, o antropólogo fez uma crônica científica na “Hora do
Brasil” apresentando aos ouvintes nota sobre as atividades da Comissão Técnica de
Piscicultura no Nordeste brasileiro. Os resultados da primeira etapa dos trabalhos (de dois
anos) foram divulgados na Academia Brasileira de Ciências e Roquette se encarregou de
difundir a informação pelo rádio. O Chefe da Comissão, Rodolpho von Ihering57, pretendia “1
– conhecer o ambiente nordestino; 2 – escolher os peixes adequados aos açudes da região; 3 –
determinar a técnica para a multiplicação dos peixes sul-americanos; 4 – estabelecer
processos de criação de larvar e alevinos” (Roquette-Pinto, 1935). Como conseqüência do
estudo, foram introduzidos novas espécies nos açudes do Nordeste: “o chefe da comissão
espera que as populações possam ter peixe o ano todo” (ibidem). Com efeito, vemos a
preocupação de Roquette em divulgar as ações do Estado de modernização do sertão e de
integração do seu habitante ao país. Essa integração era concebida em diversos níveis:
estímulo ao setor produtivo capitalista, treinamento de mão-de-obra e “elevação” cultural. Ao
divulgar o episódio, colocava o rádio a serviço do esforço de construção da nação.
Isso se refletiu na programação posterior da PRD-5. Na retomada do caráter escolar da
emissora nos anos 1950, havia reforço constante da ideologia da mestiçagem, do sertão como
fonte da nacionalidade, referências às raízes rurais como ideal simbólico e a valorização da
sublimidade da natureza. Na historieta “O casamento de João-de-Barro”, pássaros tipicamente
nacionais são os protagonistas, bem como em “Viagem ao fundo do mar” o mesmo ocorre
com peixes e em “Cururu e cabeçuda” com anfíbios (Rádio Escola, 1954a, p. 10-11). A
natureza aparece, ainda, em “Martim, o pescador” (idem, 1954b, p. 4) e diversos bichos
personificam narrativas edificantes e moralistas.
Cabe destacar, como elemento “civilizador”, “Dona Maria gosta de História”, que
salienta o “papel dos jesuítas na educação do indígena brasileiro”, o teatro e Anchieta (loc.
cit.). Por sua vez, o sertanejo aparece em “O gaúcho” (Rádio Escola, 1954a, p. 10) e em “O
rodeio” (idem, 1954b, p. 5). O sanitarismo, ainda, é presente em várias lições sobre os
mosquitos. O folclore aparece em “Jandaíra”, lenda indígena (idem, 1954a, p. 11), “Lenda do
Cruzeiro do Sul”, também indígena, que remete simultaneamente à identidade nacional (idem,
1954b, p. 6). A tradição de cultivo nacionalista tinha retrospecto relevante na atuação de
Roquette-Pinto no campo da radiodifusão. Colaborou em diversas ocasiões com a “Hora do
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Rodolpho Ihering (1883-1939) teve seu prenome estabelecido em homenagem ao avô, jurista germânico de
prestígio. Era filho de D. Herman Von Ihering, (Rodolfo, 2008), primeiro diretor do Museu Paulista (período
1894-1914), o mesmo que havia desejado o extermínio dos índios que haviam atacado colonos alemães em 1908.
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Brasil”, tendo sido orador nos eventos do “Cinqüentenário da Abolição” em 1938
(Schvarzman, 2004, p. 107).
Na parte musical, o programa oficial da PRD-5 seguia, desde os anos 1930, a
orientação educativo-cultural do antropólogo: “privilegiava a música orquestral (sinfônica ou
de câmara), dando ênfase menor à música popular e aos sucessos do momento” (Melo Souza,
2003, p. 123). Dentre outras atrações que Ilka Labarthe promoveu, o autor lembra a presença
do “Orfeão Carlos Gomes” de Blumenau (ibidem, p. 124). Na década de 1950, a PRD-5
continuava a ensinar música. O Boletim dos Professores registra a elaboração do programa
“Ling-Ling dá um jeito” para ensinar a apreciação da “Suíte Quebra-Nozes” de Tchaikowsky
a alunos da 3ª série primária (Rádio Escola, 1954b, p. 2, 9). Já os da 1ª série deveriam
aprender um dos elementos centrais da tradição erudita ocidental: “as sete notas musicais” em
“Pedacinhos mágicos” (Rádio Escola, 1954a, p. 7).
No entanto, não foi fácil, na década de 1930, a PRD-5 manter-se como uma
radioescola. A emissora, assim como a Rádio Sociedade (depois Rádio Ministério da
Educação), sofreu tentativas de serem controladas por Lourival Fontes, chefe do futuro DIP.
Roquette contou com a presença de colaboradores no órgão como Ilka Labarthe para
contrarrestar a pressão sobre “suas” rádios. Fontes queria transformá-las em meros aparatos
da propaganda governamental de Vargas. Para isso,
(…) chegou a redigir e encaminhar, sem sucesso, ao presidente da República um decreto
em que o Ince, a Rádio Educativa [Rádio Ministério da Educação (PRA-2), SRE] e o Serviço
de Informação Agrícola do Ministério seriam absorvidos pelo DIP, em nome da unidade
política e da boa gestão econômica (Schvarzman, 2004, p. 241).

José Inacio de Melo Souza salienta que o DIP não conseguiu encampar nenhuma das
rádios oficiais sediadas no Rio de Janeiro, seja a PRA-2, a rádio da Prefeitura (PRD-5) ou a
Rádio Nacional. “Dava-se, assim, o curioso paradoxo: detendo o monopólio do rádio, o
Estado Novo era o único a não tirar proveito dele” (2003, p. 174). Portanto, o valor das
articulações institucionais de Roquette foi fundamental para evitar que a antiga Rádio
Sociedade permanecesse sob a administração do Ministério da Educação de Capanema e não
se subordinasse ao DIP, que apoiava o antropólogo nesse ponto:
No entender do ministro, a doação da emissora para o governo, especificamente para o
Ministério da Educação, significaria que, a partir desse momento, a política de radiodifusão do
Estado ficaria a cargo de seu Ministério. Seria sob a orientação educativa do Ministério
Capanema que o rádio, enquanto instrumento de comunicação, iria promover a relação do
Estado com o povo brasileiro (Gurgueira, 1995, p. 113).
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A proximidade de Roquette-Pinto em relação a Capanema foi decisiva nesse sentido e
pode ser verificada também por ocasião da I Conferência Nacional de Educação de 1941 (3 de
novembro), organizada pelo Ministério da Educação e Saúde:
Além de delegações de todas as unidades da Federação, participou dos trabalhos [da
Conferência] uma numerosa delegação do governo federal, presidida pelo ministro, da qual
faziam parte, entre outros, Lourenço Filho, Abgar Renault, Teixeira de Freitas, Jurandir Lodi,
Lúcia de Magalhães, Francisco Montojos, Nóbrega da Cunha, Roquette-Pinto, Augusto
Mayer, Rodrigo de Melo Franco, Everardo Backheuser e Euclides Roxo (Baía Horta, 2000, p.
147).

Capanema tinha seu próprio projeto político de controle do aparato estatal e é nesse
contexto que pode ser compreendida sua disputa com Lourival Fontes. Para Capanema, a
escola deveria ser o centro, por excelência, de formação da organização oficialista
denominada Juventude Brasileira, que deveria também ser estruturada racionalmente para
ficar sob controle do Estado. A diferença dessa proposta para as congêneres que foram
produto da ideologia nazi-fascista (tal como a Juventude Hitlerista) residia no fato de que em
tais regimes a juventude era controlada por um órgão partidário externo às escolas; Capanema
considerava que essa responsabilidade deveria se localizar na própria instituição escolar
(ibidem, p. 164). Como corolário, o Ministério da Educação seria o responsável pela
organização da juventude − e não outro órgão ou entidade (como associações de escoteiros,
por exemplo).
Argumento similar justificava a manutenção da radiodifusão educativa no MES e não
no DIP: o primeiro deveria ser soberano na determinação dos rumos e da organização da
educação nacional e não um órgão “ideológico”. Se os planos de organizar a Juventude
Brasileira não saíram do papel e a idéia de elaborar um Plano Nacional de Educação não foi
levada à frente, Capanema conseguiu preservar a radiodifusão educativa na esfera de sua
pasta. Além de uma disputa institucional, o esforço também refletia uma postura do ministro:
Existe no Brasil uma longa tradição, datada de inícios do século XIX, que associa a cultura
ao desenvolvimento de instituições oficiais encarregadas das artes, letras e ciências. Nessa
linha estão as academias artísticas e literárias e os institutos científicos, que são considerados
autênticos condutores de um processo de civilização nacional. Capanema pode ser
considerado um integrante dessa tradição que busca reforçar os laços entre cultura e
instituições oficiais. Em inúmeros de seus discursos, ele atribui à cultura um papel político
crucial, que justificaria sua inclusão no domínio institucional do Estado. Como ministro,
portanto, procurou viabilizar essa visão através de uma administração ou política cultural
(Williams, 2000, p. 252-253).
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Portanto, há efetivamente uma linha de continuidade que pode ser identificada entre a
instituição na qual Roquette estabeleceu seu prestígio e que moldou e a atuação de Capanema.
Percebe-se, aqui, esse laço fundamental que unia os dois: a relação entre cultura, Estado e
esforço de “civilização” do país. Para o ministro, o estabelecimento sistemático de uma
cultura oficial foi uma preocupação de relevo.
Tratava-se de reconfigurar a cultura nacional, o que foi colocado substancialmente em
marcha quando Capanema assumiu o Ministério em 1934. No entanto, o impulso decisivo foi
dado “com a reforma de janeiro de 1937, [momento em que] o ministro começou a chefiar
uma pasta sem dúvida mais interessada em incentivar e regulamentar as artes plásticas, o
teatro, a música, a palavra escrita e o patrimônio histórico e artístico (Williams, 2000, p. 255).
Com Capanema, foram institucionalizados o “Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, o Museu Nacional de Belas-Artes, a Comissão do Teatro Nacional, O Serviço de
Radiodifusão Educativa, o Instituto Cairu (precursor do Instituto Nacional do Livro) e o
Instituto Nacional de Cinema Educativo” (loc. cit.).
Se o Ministério da Educação de Capanema tinha postura bastante definida no sentido
de estabelecer padrões para a cultura oficial brasileira, este esforço era tão relevante quanto a
disputa interministerial no governo Vargas. Tais disputas refletiram-se em diversos espaços
institucionais. A própria criação do Ince não se resumia apenas à “necessidade de produzir um
cinema educativo, reclamado pelos educadores, mas também recuperar o espaço perdido no
próprio governo por Gustavo Capanema” (Schvarzman, 2004, p. 132). Lutas políticas dessa
ordem entre o DIP e o Ministério da Educação permaneceram ao longo do Estado Novo.
Apesar de tais disputas, Roquette, outros escolanovistas e Lourival Fontes tinham em comum
a concepção de que o rádio era um dos instrumentos que, “articulado com outros veículos em
um sistema educacional mais amplo, contribuiria para o desenvolvimento da nação brasileira,
forjando um povo forte, unido e empreendedor” (Gurgueira, 1995, p. 97).
Se em meio às disputas interministeriais a professora da Rádio Escola Ilka Labarthe
auxiliava Roquette trabalhando por dentro do órgão que mais o incomodava (o DIP), o
antropólogo contou também com a importante contribuição de Genolino Amado (1902-89)
para a emissora. Irmão de Gilberto Amado (1887-1969), jurista, diplomata, político,
jornalista, professor e escritor, Genolino era radialista e foi um destacado integrante da PRD-5
e, depois, foi para o Serviço de Radiodifusão Educativa (SRE) do Ministério da Educação,
que cuidava da PRA-2. Sergipano, fez o curso secundário em humanidades em Salvador.
Iniciou o curso superior de direito ainda na Bahia, mas se diplomou no Rio de Janeiro (1924).
Depois de se formar, veio para São Paulo e iniciou sua carreira como jornalista do Correio
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Paulistano. Foi nomeado chefe da censura em 1928, perdeu o cargo com o movimento de
1930, voltando a ser jornalista do Diário de São Paulo e do Diário da Noite. Nessa época,
ingressou na radiodifusão (Rádio Record). Logo se tornou locutor de destaque, inclusive
fazendo crônicas com Alcântara Machado sobre a Revolução de 1932 (Federico, 1982, p. 54).
Voltou para o Rio de Janeiro em 1933, foi nomeado professor secundário na gestão Anísio
Teixeira e, mais tarde, foi um dos professores que iniciou o curso de jornalismo da
Universidade do Brasil. Teve programas radiofônicos como “Crônicas da Cidade
Maravilhosa” (Mayrink Veiga), “Biblioteca do Ar” e “Crônica da Cidade”. Em 1954 tornouse diretor da Agência Nacional e, mais tarde, foi nomeado procurador da Guanabara.
No documento intitulado Plano radiofônico apresentado ao Presidente da República,
Amado destacava sua trajetória como educador radiofônico, afirmando-se como primeiro
jornalista e professor “especialista” na área:
Desde 1931 que organizo programas culturais, artísticos e informativos para o rádio, tendo
sido o primeiro escritor e jornalista nacional a especializar-se em gênero tão novo de literatura
e de educação popular. Desde 1934 que sou professor da Rádio Escola Municipal, da
Secretaria de Educação da Prefeitura, sendo também o primeiro membro do magistério a ser
designado em caráter permanente para dar lições ao microfone (Amado, 1942, p. 1-2).

Genolino também organizou a “Hora do Brasil”, embora a idéia de fazer um programa
com esse formato tenha sido de Roquette. Mas não trabalhou apenas na radiodifusão estatal,
tendo passado pela Rádio Nacional, Mayrink Veiga, Cruzeiro do Sul (Rio de Janeiro), Record,
Difusora (São Paulo) e Inconfidente (Minas Gerais). Um homem do rádio par excellence.
Simultaneamente, era um típico homem do regime varguista:
Em 1935, como delegado de todas as emissoras, tive a honra de representar o rádio
brasileiro na Argentina e no Uruguai, fazendo parte, nessa qualidade, da comitiva de V. Excia.
No mesmo ano, fui nomeado redator-chefe do Departamento de Propaganda, cargo em que
permaneci até 1938, após presidir a Comissão de Doutrina e Divulgação do Regime. Em 1941,
fui convidado pela Presidência da Caixa Econômica Federal para dirigir a campanha
radiofônica da Semana da Economia (Amado, 1942, p. 2).

A ligação de Roquette com colaboradores tais como Ilka Labarthe e Genolino Amado
permite estabelecer algumas das conexões (dentre outras que devem ter existido) entre os
projetos desenvolvidos no âmbito da administração Pedro Ernesto no Rio de Janeiro (tais
como a PRD-5 e talvez mesmo o canto orfeônico) e a adoção deles ou de seus princípios pelo
Estado Novo. Nesse aspecto, é possível perceber mais continuidades do que rupturas (ou
conflitos) nas concepções e ideais entre as iniciativas da gestão do Distrito Federal e da
União. Embora tenham sido desmontadas quase todas as iniciativas de Anísio Teixeira na
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Prefeitura e sua equipe tenha sentido o braço da repressão, as matrizes de pensamento e ação
de

ambos

os

grupos

não

eram

conflitantes

em

sua

essência.

A

crítica

à percepção excessiva dos conflitos da época como diferenças ideológicas e pedagógicas
aparece no prefácio de Antônio Houaiss à 1ª edição das memórias de Paschoal Lemme: “será
fugir da questão nodal invocar discrepâncias ideológicas quando, na prática, elas pesaram
muito pouco no quadro da educação brasileira, cujo malogro não me parece essencialmente
ideológico, mas sobretudo carencial” (Houaiss, 2004, p. 21).
A luta pela ocupação de postos institucionais no Distrito Federal e pela execução dos
ideais propostos na administração Pedro Ernesto continuou em outras instâncias, notadamente
no governo federal. Roquette-Pinto persistiu batalhando para que a Rádio do Ministério da
Educação não caísse nas mãos do DIP, no que teve pleno sucesso.

6.3.1. A formação de professores para o uso do rádio como tecnologia educacional
Se parte do sucesso de Roquette com a PRD-5 (e com a PRA-2) se deveu aos seus
dedicados colaboradores, não bastava estruturar essas emissoras e suas programações.
Também era necessário treinar os professores das escolas para a utilização do rádio como
ferramenta pedagógica com seus alunos. Nesse aspecto, concebia-se uma divisão do trabalho
bastante determinada entre aqueles que elaboravam as diretrizes da radiodifusão escolar e
educativa (como Roquette, Venancio Filho e Ariosto Espinheira) e aqueles que deveriam
simplesmente aplicá-las, seja como funcionários da emissora (dentre eles, as professoraslocutoras) ou como os docentes que acompanhariam e organizariam junto aos alunos as
recepções controladas nas escolas:
Num primeiro momento notamos uma separação nítida entre pensar e trabalhar: todo o
gerenciamento deveria ficar sob os cuidados de uma elite intelectual e técnica, encarregada de
redigir e irradiar os programas, cabendo ao professor manter a sua rotina de trabalho e ligar o
rádio para que os locutores adentrassem as salas de aula e “complementassem” as aulas
aconselhadas pelos relatórios e inquéritos, sobretudo no ensino da Língua Pátria, da História
do Brasil e na educação musical. Num segundo momento, verifica-se a incorporação do rádio
num processo de padronização e homogeneização do “trabalho escolar”, o qual deveria
também formar hábitos para uma sociedade industrial que, não comportando a subjetividade e
a autonomia, investe em procedimentos que criem sentidos de auto-vigilância, de ilusão
participativa e de despersonificação cultural (Dângelo, 1994, p. 116).

Ao mesmo tempo, foram organizados cursos para que professores se atualizassem em
relação aos novos métodos e tecnologias educacionais. Um exemplo disso foi o convite de
Francisco Venancio Filho em 1940, em nome da Associação Brasileira de Educação e de
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Lourenço Filho, para que Roquette-Pinto ministrasse palestras em um “curso de férias” para
professoras primárias, similar ao que chamaríamos hoje de “formação continuada” ou
“atualização pedagógica”. Tratava-se de uma série de 22 conferências proferidas por
educadores de renome, 16 “excursões a institutos do Rio de Janeiro”, conferências sobre
estatísticas educacionais e geografia do Brasil e mais 2 cursos (com 8 aulas cada um) a serem
escolhidos entre as seguintes opções: a) linguagem; b) ciências; c) história do Brasil. Esse
modelo baseava-se em registros históricos anteriores. Mais remotamente, temos os cursos de
aperfeiçoamento e de curta direção organizados no Pedagogium dirigido por Manoel Bomfim
no Distrito Federal, na virada do século XIX e inícios do XX (Aguiar, 2000, p. 196). Em um
recuo de tempo menor, temos os cursos de férias estabelecidos pela gestão Carneiro Leão na
Instrução Pública do DF (1922-26), que chamou especialistas de diversos temas para
promover orientações de ensino mais uniformizadas entre o professorado nos anos de 1923,
24 e 25, além de estabelecer novos programas destinados a padronizar oficialmente o
currículo (Paulilo, 2001, p. 105). Em suma, a iniciativa de Roquette representava a
continuidade de uma tendência de racionalização do sistema de ensino iniciada pelo menos
cerca de 40 anos antes e a afirmação plena da ação dos educadores como atividade
profissional (ibidem, p. 27).
Roquette fora convidado para uma das 22 palestras e seu tema era “Rádio e cinema na
educação”. O texto no qual se baseou parece corresponder a um dos manuscritos a lápis que
se encontram no Arquivo “Roquette-Pinto” da Academia Brasileira de Letras, que não tem
data. Vale destacar o início do documento:
Para um país como o Brasil, cujo progresso está dependendo, antes de mais nada, da cultura
espiritual do povo, o cinema e o rádio oferecem possibilidades inestimáveis. Além de tudo,
faltam institutos de ensino e educação para milhões de analfabetos, aos quais o Estado tão
cedo não terá meios de prestar a devida assistência. Mesmo porque nas nossas massas incultas
há um contingente formidável de adultos que jamais poderão ser atingidos por qualquer
esforço pedagógico. De sorte que tudo quanto o preciso fazer para facilitar o desenvolvimento
do cinema e do rádio há de ter, evidentemente, decisiva repercussão no futuro da
nacionalidade (Roquette-Pinto, s. d.-c, p. 1).

Tanto o cinema como o rádio são apresentados, como era comum Roquette defender,
como solução para compensar a falta de escolas (ainda que estas devessem ser prioritárias) e
para promover a educação dos analfabetos, em especial os adultos, sem condições de retornar
à escolarização tradicional. A motivação era, mais uma vez, o desenvolvimento da nação,
contemplando não apenas aspectos sociais e econômicos, mas a “cultura espiritual” que
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deveria ser propagada para as “massas incultas”. Tratava-se de elevar o capital cultural do
“povo”, mas sob o ideal de um estrito controle no limite dos cânones da cultura oficial.
Dentre os demais palestrantes do curso, incluíam-se Lourenço Filho (responsável pela
conferência de “Introdução” e coordenador do curso), Jonathas Serrano (“A história na escola
primária”), Ceição de Barros Barreto (“A música na escola primária”, sobre canto orfeônico),
Carneiro Leão (“A direção na escola primária”), Pe. Hélder Câmara (“Os testes na escola
primária”) e Fernando Tude de Souza (“Atividades extra-classe”) (Associação, 1940, s. p.).
Francisco Venancio Filho também participou desses cursos para professores de 1942 a 46,
“dedicando-se especialmente aos cursos de férias para professores primários (…) que, durante
a guerra, foram transformados em curso pelo rádio” (Venancio Filho, 1995, p. 22).
Esses nomes indicam como diversas tendências no âmbito da educação conviviam nos
mesmos espaços institucionais compartilhados por Roquette. Havia os escolanovistas
Lourenço Filho e Carneiro Leão, Ceição de Barros Barreto (aluna e assistente de Villa-Lobos,
autora do manual didático Coro orfeão, 1938), Tude de Souza, colaborador próximo de
Roquette e seu sucessor na direção da PRA-2 e dois representantes alinhados aos interesses da
Igreja: Jonathas Serrano e Hélder Câmara. Desde os escolanovistas “liberais” até certos
setores católicos, os educadores pretendiam “civilizar” o “povo” através da educação em
massa e o estabelecimento de uma cultura oficial capaz de remodelar o país.
As divergências existentes entre as diversas tendências eram significativas, cada qual
tingindo o teor dessa cultura oficial com suas idiossincrasias. No entanto, inscreviam-se na
mesma concepção de que tal cultura precisava ser imposta à população.
6.3.2. De Rádio Escola a Rádio Difusora Municipal
Após iniciar suas atividades, a Rádio Escola ganhou espaço e não foi perturbada pelos
conflitos políticos, até porque Roquette-Pinto soube se colocar ao largo das disputas
ideológicas e pedagógicas (embora signatário do Manifesto da Escola Nova), mantendo-se
alinhado a Vargas nos momentos mais dramáticos. Aparentemente, a emissora teve sua
designação mudada para Rádio Instituto de Educação do Rio de Janeiro, nome registrado em
dezembro de 1935 (Fernandes e Silva, 1945, p. 269) e no Anuário estatístico do IBGE nos
seus dados referentes ao ano de 1937 (Brasil, IBGE, 1938, p. 765). No entanto, Roquette
ainda se utilizava do nome “Rádio Escola Municipal” no ano anterior (Ferreira, 1936, p. 8). A
suposta mudança de nome pode ter ocorrido por ocasião da saída de Anísio Teixeira da
Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura do Distrito Federal no fim de 1935.
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Para os dados referentes a 1939, registrados em outro volume do Anuário estatístico
(Brasil, IBGE, 1941, p. 1121), a PRD-5 já se chamava Rádio Difusora Municipal (o prefixo
sempre se manteve o mesmo)58. A nova mudança (com o abandono do nome “Rádio IERJ”)
pode ter se relacionado com os problemas que o Instituto passou e sua reversão de instituição
de formação docente em nível superior para escola normal. Mas também se refere ao fato de
que era subordinada à Superintendência de Difusão Cultural, que cuidava da educação de
adultos e dos equipamentos culturais da cidade. Com isso, temos um indício de uma possível
ampliação do espectro de sua programação. A PRD-5 não mais se restringiria aos currículos
escolares e às questões meramente pedagógicas (em outros termos, deixou de ser porta-voz
apenas das atividades escolares da Secretaria Geral de Educação e Cultura) como principal
finalidade, também adquirindo de modo mais pronunciado a característica de emissora oficial
da Prefeitura em seu conjunto (envolvendo-se mais com a cultura e com solenidades). Como
Difusora Municipal, a PRD-5 tornou-se o órgão irradiador da cultura oficial da capital.
Em fins de 1940 ou início do ano seguinte sofreu uma “reforma” e ganhou maior
“fôlego” (Castelo, 1941, p. 297). Em 1941 seu Regulamento Interno foi aprovado, com 33
artigos. Dentre eles, o “Art. 2º. A Rádio Escola terá como objetivo a educação e a difusão da
cultura geral, por meio de cursos, palestras seriadas ou isoladas e conferências” (Salgado,
1946, p. 67) e o Art. 3º, que determinava a obrigatoriedade das aulas radiofônicas serem
ouvidas “nas escolas, estabelecimentos de ensino e cursos a que se destinem”, o que valeria
inclusive para as instituições particulares “a partir de 1º de março de 1942” (ibidem, p. 68).
Álvaro Salgado fez um único comentário sobre a Rádio Escola Municipal em artigo de
1941 à revista Cultura Política: “entre nós, o Prof. Roquette-Pinto praticou a radiodifusão
educativa em seu máximo desenvolvimento na Rádio Escola Municipal. Infelizmente, foi
efêmera a vida daquela Escola” (Salgado, 1941, p. 92). Estaria se referindo à mudança de
nome de Rádio Escola para Rádio Difusora ou à reforma mencionada por Martins Castelo,
relacionada a uma orientação mais ampla da programação, mais cultural do que escolar?

6.4. A PRD-5 no debate pedagógico sobre a radioeducação
Mesmo com todas essas mudanças, a emissora não perdeu seu caráter pedagógico, que
foi mantido por muitos anos. A saída de Roquette-Pinto (em função da Constituição de 1937
ter proibido o acúmulo de cargos públicos) para se dedicar exclusivamente ao Instituto
58

Em 1947, a Rádio Difusora Municipal passou a se chamar Rádio Roquette Pinto. Seu patrono era Tude de
Souza (ver Anexo F). No mesmo ano, a emissora expôs parte de seu acervo de livros na BBC (ver Anexo G).
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Nacional de Cinema Educativo (Ince) não abalou as concepções de radioescola por ele
defendidas. Até porque continuava a controlar a PRA-2 (através de Tude de Souza59) e a
PRD-5 (através de Maciel Pinheiro) na prática, mesmo estando no Ince.
Em sua coluna radiofônica para a revista oficial Cultura Política, em abril de 1941,
Martins Castelo escreveu artigo sobre a PRD-5 e definiu, tal como Roquette, que qualquer
radioescola não tinha objetivo de substituir professores, mas de atuar como ferramenta
pedagógica: “o rádio é, para a infância, não mais do que um meio subsidiário de ensino. A sua
função reside em secundar o professor na tarefa educativa – fazendo aquilo que o educador
não pode fazer” (Castelo, 1941, p. 297). Castelo não mencionava, como Roquette-Pinto, o
papel da radioescola como “orientadora” dos mestres.
No momento em que escrevia, já sabia das limitações da radioeducação e, talvez por
isso, não apostasse tanto na capacidade do veículo em funcionar como uma verdadeira escola
para mestres e apoio aos alunos: preferia se restringir ao segundo ponto, definindo-o como
meio subsidiário de ensino. Tanto que quando discute a função da radioescola de orientar os
mestres – o que a PRD-5 fazia através do estabelecimento de um currículo radiofônico
(segundo o que Roquette-Pinto defendia, inspirado no modelo inglês) –, Castelo minimiza a
capacidade do rádio cumprir essa finalidade. Só não era radical a ponto de não querer nenhum
currículo para os programas, postulando que “embora ‘mínimo’, deve existir o quadro da
matéria a ser ensinada, apoiado nos seus fins, meios e possibilidades” (ibidem, p. 298).
Em relação aos horários mais apropriados para as emissões radiofônicas, indica que
não havia consenso entre os “pedagogistas” que participaram do inquérito Importance de la
radiodiffusion, publicado em Genebra, 1936 (loc. cit.). Quanto à duração dos programas, estes
deveriam ser curtos e ter intervalos: “o seu limite, nos estabelecimentos de ensino primário,
não deve exceder de trinta minutos” (loc. cit.). É a recomendação que aparece em relatório da
Unesco posterior: programas de 10 a 30 minutos, sendo a média ideal 20 (Unesco, 1949, p.
14). Embora a “Hora Infantil” perfizesse uma hora, contemplava diversas disciplinas e
quadros (os “Quartos de Hora”), não apresentando um único assunto durante muito tempo. Já
a “Hora do Trabalhador” tinha o chamariz das músicas, que suavizavam quaisquer excessos
de tempo da programação educativo-cultural.

59

Tal como Roquette, “a formação de Tude era a medicina legal. Fernando Tude, desde cedo, evidenciou as suas
preocupações sociais quando defendeu uma tese dedicadas à defesa do aborto profilático para as populações
pobres. Da carreira médica, Fernando Tude migrou para a educação, fazendo parte do grupo de Anísio Teixeira
e, por concurso público, tornou-se técnico de educação do MEC. Foi, desta forma, na qualidade de servidor
público, que Tude chegou para dirigir a emissora em 1943 e lá ficou até 1956” (Barbosa de Sousa, 2000, p. 228).
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Castelo lembra que havia críticas à forma e a metodologia das radioescolas, sendo que
alguns dos “pedagogistas” estrangeiros entendiam que “o microfone, empregando apenas a
‘linguagem oral’, cujo desenvolvimento mostra-se relativamente tardio entre as crianças, não
devia ser utilizado senão raramente no ensino elementar E, ainda assim, com um absoluto
caráter recreativo” (Castelo, 1941, p. 297). Para eles, a prioridade seria o secundário. Era o
reflexo do debate estadunidense sobre a radiodifusão escolar no Brasil.
Rebatendo o questionamento desses “pedagogistas” críticos, Castelo alinhou-se à
defesa da PRD-5 e de Roquette-Pinto, afirmando que a utilização da radiodifusão educativa
seria mais adequada ao ensino primário, “cujos programas, na sua simplicidade, podem ser
conciliados facilmente com as audições transmitidas para os pequenos ouvintes” (ibidem, p.
297). Do ponto de vista da progressividade de aprendizado defendida pelo escolanovismo, tal
posição é coerente, pois os currículos do primário caracterizavam-se pela ênfase em aspectos
da oralidade (é o caso de disciplinas como português e música), que ia sendo transferida
progressivamente para a escrita conforme os alunos avançavam as séries. Nesse sentido, a
oralidade da linguagem radiofônica efetivamente tinha mais sentido de ser inserida nos
primeiros anos da educação formal, segundo a perspectiva escolanovista. Essa avaliação
coincidia com a opinião hegemônica nos EUA sobre o tema.
Contrariamente, Francisco Venancio Filho não concordava com o uso da radiodifusão
para os pequenos, considerando que este era apenas um recurso acessório para o secundário:
O rádio tem papel muito limitado na escola primária porque o tratamento quase individual
que se impõe para cada aluno se choca com o caráter coletivo das irradiações, de certo modo
impessoais. Aí há necessidade de associar, simultaneamente, todas as atividades da criança e
não apenas a audição.
À medida que o curso prossegue, já se vai ampliando o âmbito da ação da radiofonia.
No curso secundário ela pode ir mais longe porque o poder de atenção é mais acentuado,
como a capacidade de imaginar à evocação de sons.
Entretanto, na maioria dos casos o seu papel é apenas complementar (Venancio Filho,
1941, p. 80).

Para Martins Castelo, PRD-5 era o exemplo de radioescola a ser seguido como padrão
para iniciativas similares no país. Para legitimar a emissora, recorreu ao diálogo com
bibliografias pedagógicas internacionais, mencionando autores da Itália e dos EUA, além de
um inquérito realizado em 1931-32 pelo Institut International de Coopération Intellectuelle,
cuja relevância é mencionada também por Ariosto Espinheira, por ter detectado a diversidade
de métodos de radiodifusão educativa até então existentes (Espinheira, 1934, p. 31).
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O debate central consistia em definir os melhores métodos para as emissões
educativas. Para esses autores internacionais, o “diálogo” era preferível às “lições ordinárias”,
cansativas aos ouvintes. Era o mesmo posicionamento de Roquette – que criticava as “lições
de coisas” desde 1927 e elogiava o “diálogo” uma década mais tarde (Roquette-Pinto, 1937,
p. 7). Igualmente, para Ariosto Espinheira as “lições ordinárias” deveriam se restringir ao
ensino presencial e só funcionariam nos cursos de rádio de línguas estrangeiras, contanto que
contassem com professores bem treinados (ibidem, p. 36). Entretanto, W. W. Charters (uma
das bibliografias consultadas por Martins Castelo) já apontava, em 1930, o problema da pouca
flexibilidade mesmo nessa fórmula de “diálogos”, porque se perde a interação presencial
(olhares, expectativas) e a formulação de questões ao palestrante se faz apenas coligindo
dúvidas e retornos dos estudantes, sem haver discussão de fato (Charters, 1930, p. 131). Sobre
os diálogos, Francisco Venancio Filho avaliava:
Outra forma, de certo mais difícil, é a do diálogo, usado sobretudo na Alemanha, mas que
exige uma preparação cuidada para dar à audição toda a naturalidade.
Na Inglaterra usa-se o “debate suspenso”, em que o professor fala e, subitamente,
interrompe para que o debate seja continuado por um grupo de alunos (Venancio Filho, 1941,
p. 81-82).

Noutro plano, a “dramatização” seria preferível à “conferência”, especialmente em
disciplinas como história e geografia (Castelo, 1941, p. 298). Para Espinheira e para Roquette,
a “dramatização” “fala” à imaginação do ouvinte e desperta sua “atividade criadora”,
evocando “imagens vivas”, “ambientes” e “cenas” relacionados a um assunto”. Seriam
idênticas ao “radiodrama” (utilizado também nas emissoras comerciais), com a diferença que
seus fins seriam didáticos e não voltados apenas ao entretenimento (Espinheira, 1934, p. 4344; Roquette-Pinto, 1937, p. 7).
Apesar das recomendações contra a aplicação nas escolas, o modelo de palestras e
conferências, existente desde o início da PRA-2, ainda tinha força. Um exemplo disso foi a
produção do programa “A História do Brasil em Cinco Lições”, editado e gravado em discos
em 1943 e realizado a convite de Roquette-Pinto (Dângelo, 1994, p. 176). Por outro lado, as
conferências eram indicadas para a educação de adultos: “entre os escolares, ele provoca
facilmente o aborrecimento, a fadiga, a passividade, a não ser para escolares das classes
superiores” (Espinheira, 1934, p. 37-38). A recomendação era que as conferências não
ultrapassassem 15 minutos (o modelo dos “Quartos de Hora”), ou excepcionalmente 25
minutos. Francisco Venancio Filho falava em conferências “rigorosamente curtas”, de 15 a 20
minutos, com as idéias centrais e “sem palavras de enfeite” (Venancio Filho, 1941, p. 81).

338

Aplicadas às transmissões escolares, palestras seriam úteis para sintetizar, com “frases
simples” (o que revela a preocupação com a pedagogização do conhecimento), conteúdos a
serem trabalhados em sala de aula, contanto que os professores preparassem antes a classe e,
depois, organizassem discussões (Espinheira, 1934, p. 37-38). A modalidade das conferências
contemplava, portanto, tanto a recepção organizada (na sala de aula, com procedimentos
específicos antes, durante e depois) e a livre, para os adultos que sintonizassem em seus lares
a Rádio Escola. Outro gênero de destaque na PRD-5 foi a “reportagem educativa”, voltada à
promoção da cultura geral para os adultos e apontada como “engenhosa modalidade de
ensino”, capaz de estimular o interesse dos radiouvintes para a educação (Castelo, 1941, p.
298). Roquette também se refere à sua importância (Roquette-Pinto, 1937, p. 7).
Até a data do artigo (1941), Martins Castelo afirma que não havia nenhuma
investigação sobre o “rendimento”, o “aproveitamento” dos alunos com a radioeducação. Até
então não se tinha esquadrinhado “cientificamente” qualquer avaliação do “valor real” dos
programas das radioescolas. Com todo o otimismo em relação à promessa que esse meio de
comunicação representava (que não era apenas uma expectativa de progresso técnico, mas de
mudança social e cultural), a ausência de inquéritos nesse sentido é significativa: ou a crença
em sua eficiência era tal que dispensava questionamentos ou este problema era delicado a
ponto de não ser abordado pelos principais estudiosos e organizações internacionais que se
dedicavam ao tema. A questão ainda é válida na Educação a Distância (EaD) atual: em que
medida ela auxilia o aprendizado discente? Não se trata simplesmente de repudiá-la, mas
salientar a importância dos controles necessários para que cumpra seus propósitos educativos.
Uma das maiores polêmicas do modelo roquetteano de uso do rádio como tecnologia
educacional era seu dirigismo: os intelectuais determinariam o que o “povo” precisa, quase
sem margem de manobra para contemplar a diversidade de interesses e legitimidades
simbólicas presentes no social. Martins Castelo escrevia, poucos anos após o início da Rádio
Escola, em um contexto que dá vazão a tais questões (mesmo que não soubesse respondê-las):
“os inquéritos não devem, evidentemente, recolher apenas a opinião do professor. Precisam,
antes de tudo, fixar as ‘preferências dos alunos’” (Castelo, 1941, p. 298).
Castelo tinha em mãos um inquérito da British Broadcasting Corporation (BBC) sobre
a recepção dos radiouvintes escolares à programação educativa, cujo valor é muito
significativo, pois o modelo inglês influenciou significativamente a PRD-5:
Os assuntos mais apreciados [na BBC] são as ciências naturais, que obtiveram os sufrágios
de mil setecentos e noventa e dois estabelecimentos de ensino, as palestras de viagem e
história. Vêm em seguida as reportagens de atualidade, as transmissões de fora dos estúdios.
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São muito do agrado dos ouvintes os cursos de língua materna, quando cheios de histórias de
autores conhecidos, principalmente pequenas peças. O inquérito deu igualmente uma posição
de destaque às biografias de homens célebres. [Foram mencionadas também] As palestras
sobre descobertas e invenções (…) (ibidem, p. 299).

Em termos gerais, pode-se perceber que o público inglês preferia pequenas histórias e
fábulas, não importando a disciplina envolvida, sempre com toques de curiosidades, além das
modalidades existentes de “reportagens educativas”. Nesse ponto, o sucesso da “Hora
Infantil” da PRD-5 é similar ao resultado da pesquisa inglesa. Um inquérito sueco de 1937
indicava resultados similares: a preferência pela história, geografia e ciências naturais,
principalmente em forma de diálogos, conferências e pequenas histórias humorísticas.
Tais indicações apontam para públicos que procuravam mais entretenimento do que
propriamente educação. As radioescolas européias, provavelmente para manter a fidelidade de
seu público, parecem ter sido obrigadas a adotar programações leves para seus ouvintes. Os
inquéritos apenas ofereciam explicações pedagogizadas tais como a “curiosidade infantil” e as
diferenças entre os alunos do campo e das cidades para justificar tais preferências do público.
Isso ocorreu de modo similar no Brasil também, como se pode observar a seguir:
E no Brasil? Quais as preferências dos pequenos ouvintes do rádio escolar? Até onde as
emissões educativas correspondem aos “interesses” das crianças? E quais os “desejos” que
suscitam nos jovens educandos? Realizamos no ano passado, através da Rádio Difusora do
Distrito Federal, um inquérito tendente a esclarecer os vários aspectos do problema. O nosso
questionário, composto de sete perguntas, visou não só definir as “preferências das crianças da
capital, brasileira como caracterizar a sua posição em relação a “programas para adultos”. E,
colocando o rádio em face do cinema e do teatro como expressões de técnicas diversas,
procuramos estabelecer uma comparação entre os tipos “ópticos” e “auditivos”, irmanados
pela televisão.
Pudemos constatar, inicialmente, que o rádio é um “fator lúdico” para o espírito infantil. As
ciências naturais mereceram, por grande maioria, as preferências dos pequenos ouvintes, o que
veio confirmar o “sentido naturista” da criança. Tivemos, logo depois, as ciências sociais e a
matemática. E devemos acentuar que trinta e sete por cento dos educandos afirmaram gostar
menos das transmissões do rádio-escola do que dos programas comuns que, como dizem os
norte-americanos, são para todo mundo, mas não à mesma hora [“Radio is for everyone, but
not at the same time”]. A sedução que as emissões para adultos exercem nas crianças faz
parte, entretanto, de outra história (Castelo, 1941, p. 299).

O fato de que a Rádio Difusora tenha realizado esse inquérito em 1940 para avaliar a
reação do público à sua programação é significativo. Afinal, não bastava simplesmente dizer –
como Roquette defendia – que o “povo” precisava aprender determinadas lições e
conhecimentos: a conseqüência dessa postura parece ter sido a queda da audiência e uma
tendência de desaprovação crescente da programação. O inquérito, pelo que temos de

340

informação, questionou a programação radiofônica e a eficácia do próprio rádio em
comparação a outros instrumentos educativos (cinema e teatro).
Assim como os inquéritos europeus citados, o promovido pela Difusora adotou
conclusões pedagogizadas para explicar os sucessos e fracassos da rádio. Primeiramente, fica
claro que os radiouvintes (no caso dos pequenos) não estavam interessados em “aprender”,
mas em se divertir (“o rádio é um ‘fator lúdico’ para o espírito infantil”). Depois, a
preferência pelas ciências naturais seria, supostamente, decorrência do “‘sentido naturista’ da
criança”. Tal avaliação transparece as teorias pedagógicas em voga, que consideravam a
criança um ser ainda próximo do estado natural, “selvagem” e, por isso, devendo ser
submetido ao processo “civilizador” da educação. Também refletem o pensamento
antropológico de Roquette, analisado em maiores detalhes no Capítulo 2.
A feição desse inquérito [o realizado pela PRD-5] nos faz lembrar de outros, como o de
Fernando de Azevedo sobre a escola pública em 1926 ou o inquérito sobre “o que os moços
lêem”, acerca da produção e consumo literários. O instrumento do inquérito, nesses casos,
procurava trazer menos respostas aos interesses dos pesquisados do que incursões científicas
ao público consumidor para solidificar determinadas ações corretivas, sobre hábitos e valores
não condizentes com a leitura social da Escola Nova (Dângelo, 1994, p. 110).

Chama a atenção outro aspecto: as ciências naturais foram a disciplina de maior
sucesso entre os radiouvintes da PRD-5. Lembre-se que Roquette-Pinto trabalhou, entre
outras atividades, como naturalista. Escreveu Rondônia – sua obra mais relevante do ponto de
vista de reconhecimento público nacional e internacional – mesclando antropologia, história
natural e literatura. Além disso, tinha já a larga experiência de escrever as histórias do
“Quarto de Hora Infantil” para a Rádio Sociedade, desde os anos 20, programa que costumava
abordar temas relativos exatamente às ciências naturais. O fato do inquérito de 1940 ter
levantado essa disciplina como a mais querida pelo público sugere como permanecia a
orientação de Roquette-Pinto para a programação, mesmo não mais dirigindo a emissora. Por
outro lado, as “ciências sociais e a matemática” (irradiadas pela Tia Lúcia) caíram no gosto de
boa parte dos radiouvintes, o que talvez se explique por seguirem a fórmula de sucesso dos
“Quartos de Hora” inseridos na “Hora Infantil”.
No entanto, o que mais se destaca é o fato de mais de que um terço dos alunos que
escutavam a Rádio Difusora da Prefeitura gostavam mais das transmissões comerciais “para
adultos”60. Ou seja, as transmissões educativas talvez não despertassem tanto interesse por
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Não se pode confiar nessas estatísticas cegamente: a rejeição talvez fosse ainda maior na prática, embora não
haja elementos para afirmar isso ou o contrário.
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parte dos alunos de escolas. Pelo menos para boa parte deles, os programas pareciam ser
considerados excessivamente “didatizados”, “infantilizados”.

6.5. A música na Rádio Escola
A música era considerada a programação mais eficiente pelos especialistas em
radioeducação da época. Sua flexibilidade e a não necessidade de recursos de locução
radiofônica que remetessem ao visual, ou ainda o fato de apostilas e congêneres serem
dispensáveis, tornava-a um conteúdo privilegiado das rádios escolares. W. W. Charters
ressaltava que o rádio oferecia a oportunidade promissora de que os ouvintes escutassem
grandes cantores e que apreciassem tipos diversos de composição tocadas em diferentes
instrumentos (Charters, 1930, p. 131-132). Acreditava que “uma disciplina que se estabilizará
no rádio é a música. Ela é essencialmente uma disciplina auditiva; a visão não tem papel
importante na música” (Charters, 1930, p. 131). Concordando-se ou não com a idéia de que a
música não é visual, o relevante é que essa posição evidencia um esforço de adaptação do
rádio ao contexto pedagógico. No mesmo sentido, Charters salientava que o ensino de línguas
e a narração de histórias seriam promissores para o meio de comunicação, enquanto que em
história e geografia seu uso seria limitado (a experiência brasileira apontava o contrário).
No Brasil, Ariosto Espinheira defendia que a radiodifusão escolar não era um meio de
ensinar conhecimentos novos (além daqueles apresentados na escola), mas sim uma
ferramenta complementar destinada a despertar a curiosidade intelectual dos alunos. Nesse
sentido, considerava necessário a aplicação de “métodos de apresentação que toquem de
preferência a imaginação”. No caso da música, o autor explica que essa disciplina radiofônica
deveria se estruturar para cultivar
(…) a educação do sentimento musical dos alunos, ensinando-lhes a apreciar as obras dos
grandes mestres; para desenvolver neles o gosto e a prática da melodia e do ritmo,
apresentando-os como a expressão natural dos sentimentos humanos, o que completa o ensino
dado pelo professor de música na classe (Espinheira, 1934, p. 45).

Espinheira também considerava que o rádio poderia ser utilizado para o ensino do
canto orfeônico, tal como na Inglaterra. Trechos de peças eruditas poderiam ser reproduzidos
diversas vezes para acostumar os ouvintes à linguagem musical. O som dos diversos
instrumentos da orquestra seria transmitido individualmente para que os alunos
reconhecessem cada um deles. Breves notas biográficas dos compositores seriam narradas,
assim como audições comentadas educariam o senso estético. Por fim, boletins impressos

342

seriam distribuídos aos ouvintes com informações básicas e algumas transmissões poderiam
se dedicar a produções musicais dos alunos das escolas (Espinheira, 1934, p. 45-47).
A época em que foi instalada a PRD-5 (1934) correspondeu ao momento final da
ruptura na tradição de escuta por meio de discos e radiorreceptores no Brasil: “a existência
das primeiras gravadoras de discos esteve intimamente ligada à tradição musical brasileira do
fim do século XIX e não conseguiu transformá-la significativamente até meados dos anos 30”
(Gonçalves, 2006, p. 79). Foi a grande expansão da radiodifusão comercial que alterou o
padrão de consumo musical. Nesse contexto, as “classes cultas” ainda pensavam os
programas a serem difundidos segundo o modelo vigente ainda na década de 1920. Conforme
João Ernani Furtado Filho, Martins Castelo salientava os gêneros musicais que considerava
adequados para a radiodifusão em seu artigo na revista Cultura Política de setembro de 1941,
avaliando que o público infantil da PRD-5
(…) deveria ser privado das melodias dissolventes, resmudias a refrãos onomatopaicos,
apolegéticas da malandragem, eivadas de vícios, gírias e erros de linguagem ou encimadas nas
tragédias cotidianas. Os patrocinadores e programadores, na visão de Martins Castelo,
deveriam, mesmo valendo-se de formas consagradas como os programas de auditório ou os
blocos musicais, estar atentos aos “pequenos ouvintes”. Canções de caráter cívico (como
“Meu Brasil”, de Alberto Ribeiro e Ernani Silva), melodias folclóricas (como “Nozani-Ná”,
“Nigues-Ninhas” ou “Canide-Loune”), criações de cunho recreativo (como “Os Sapinhos”, de
Celeste Jaguaribe de Matos), temas orfeônicos ou úteis à educação rítmica (como “O Canto do
Pagé”, de Heitor Villa-Lobos e Paula Barros) e as melodias clássicas (o “Danúbio Azul”, de
Strauss, o “Momento Musical”, de Schubert ou a “Sexta Sinfonia”, de Beethoven) apareciam
como exemplos de uma discoteca adequada ao público infantil e aos desejos de elevação
moral, formação cívica e instrução estética (Furtado Filho, 2004, p. 112-113).

Além da preocupação em ensinar a apreciação do código erudito, a programação
musical da Rádio Escola (depois Difusora) também dava grande importância às melodias
infantis e às “músicas heróicas” (patrióticas, provavelmente hinos e marchas). Mas não
apenas a essas manifestações nacionais: igualmente às suas congêneres da “cultura universal”,
de modo a transmitir, no rádio, “a história, o ‘folk-lore’, a música, as canções populares, as
obras literárias, característicos da civilização dos diferentes povos” (Espinheira, 1934, p. 110).
Os ouvintes mais “sofisticados” seriam confortados e os propósitos nacionalistas e
pedagógicos de Roquette-Pinto (muito próximos ao orfeonismo) contemplados, casando-se
perfeitamente com o clima da Era Vargas. A defesa da “boa música” no rádio era exaltada por
Martins Castelo, na revista Cultura Política de agosto de 1941:
O rádio, ao lado dos aparelhos automáticos espalhados por toda parte, dá preferência à
“música da multidão”.
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Não respeita o bom gosto das camadas mais cultas de sintonizadores. E é, de fato, aflitivo
sermos obrigados a escutar, na rua ou em casa, através do receptor do vizinho, esses
programazinhos de terceira ordem com música inferior, imoral e dissolvente.
No Brasil, a Divisão de Rádio [do DIP] (…) proíbe o lançamento das composições que,
aproveitando a gíria corruptora da língua nacional, fazem o estúpido elogio da malandragem.
E, não querendo limitar a sua ação ao campo da censura, distribui pelas estações dos Estados
gravações de música fina, com noticiário de interesse coletivo. Aliás, neste capítulo a
Secretaria Geral de Educação e Cultura da Prefeitura do Distrito Federal vem também levando
a efeito uma iniciativa de enorme alcance patriótico com as suas coletâneas de melodias
infantis e músicas heróicas (Castelo, 1941d, p. 330-331).

As atuações da Rádio Difusora Municipal e do DIP, embora em esferas diferentes de
governo e apesar de seus conflitos (devido às tentativas de Lourival Fontes de encampar a
PRD-5), tinham clara convergência de propósitos. Desde os anos 20 Roquette-Pinto era
veemente nas críticas às músicas que desrespeitavam o gosto culto. Tal panorama confirma
que as manifestações orfeônicas e a atuação do DIP não podem ser caracterizadas como
produto ideológico do varguismo ou do Estado Novo. Tais modelos foram gestados na
Primeira República, adotadas na gestão Anísio Teixeira no DF e apenas convenientemente
adotados pelo DIP. Se de fato havia tendências fascistas nessas manifestações, elas seriam
muito anteriores a Vargas e estavam mais relacionadas aos ideais escolanovistas do que ao
regime instalado com a Revolução de 1930 e aprofundado em 37. O compromisso do chefe da
nação era apenas de continuidade: “Getúlio realmente cumpriu o prometido e Villa-Lobos
pôde trabalhar musicalmente sua intensa paixão pelo Brasil. Enquanto ele organizava a
SEMA, Roquette fazia o mesmo no Ince” (Barbosa, 1996, p. 506).
Ambos trabalharam em colaboração no filme O descobrimento do Brasil. Roquette foi
mentor intelectual, com Afonso de Taunay, de Humberto Mauro, enquanto Villa compôs as
músicas e regeu as gravações do coral, que era o Orfeão dos Professores do Distrito Federal.
realizadas nos Estúdios da Cinédia (Schvarzman, 2004, p. 145-147, 188). Sheila Schvarzman
analisa o filme, vinculando-o ao pensamento roquetteano:
Ao falar de 1500, O descobrimento do Brasil encontra onde acomodar as certezas da
ciência e da elite letrada como condutoras habilitadas da nação. Nos anos 30, Roquette-Pinto e
muitos de sua geração vêem no Brasil um país que se descobre. O mito do descobrimento –
em que se fundem cultura e natureza, saber (lusitano) e inocência (indígena), atraso (pois os
índios são colocados em um estágio primitivo numa linha evolutiva) e vanguarda (os
progressos científicos das Grandes Navegações) – funciona assim como matriz de uma nação
que se concebe naquele momento e acolhe uma visão sobre a educação como pedra de toque
pela qual os condutores mais habilitados seriam capazes de resgatar os incultos para a
civilização.
Com isso, a ordenação social hierárquica e harmônica determinada pelo domínio do saber
(matriz positivista) e, por extensão, do poder (modernização conservadora do período Vargas)
é sugerida no universo das imagens de 1500; O descobrimento a justifica e legitima. No mais,
o cinema – atividade estreitamente ligada ao progresso científico – insere-se nessa ordem de
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pensamento com a criação do Ince, cujo objetivo era atingir, por meio da imagem, o maior
número possível de pessoas com as informações e ensinamentos que se julgavam essenciais ao
seu desenvolvimento (Schvarzman, 2004, p. 161-162).

Ao mesmo tempo em que Roquette se dedicava cada vez mais ao Ince, a PRD-5 foi se
tornando cada vez mais uma rádio voltada à música erudita, como podemos ver em sua
programação de 1943, na qual o conteúdo se restringia fundamentalmente à execução de
discos desse gênero, inclusive com o “Programa de Orquestra”, que antes não existia:
[Rádio da] Prefeitura – às 18hs: “Jornal dos Professores” – Notícias e comentários.
“Suplemento Musical”: Programa instrumental com peças de Schubert, Beethoven, Schumann
e Liszt; às 18,30hs: Meia hora lírica com Martinelli, Lily Pons e De Angelis; às 19hs:
Programa de canções; às 19,30hs: “Programa de Orquestra”; às 20hs: “Hora do Brasil”; às
21hs: “Transmissão do Exercício de Defesa Passiva” (Programação, 1943).

As palestras educativas, o “Jornal dos Professores” e a “Hora do Trabalhador” haviam
perdido força. É o que podemos perceber nessa nota com a programação da Difusora de 14 de
maio de 1943. As “canções” alinham-se com o modelo adotado desde o início da PRD-5, não
sendo músicas de qualquer estilo, mas escolares ou nacionalistas. Junto a isso, o caráter oficial
e patriótico da emissora aparecia na transmissão da “Hora do Brasil” e no “Exercício de
Defesa Passiva”, já que a época era de guerra contra os países do Eixo.
Por outro lado, é notável, se for real, a informação do acervo que a PRD-5 guardava
em sua Discoteca Municipal: “a PRD-5 chegou a ter um acervo de quase 30 mil discos,
considerado o maior e o mais completo em música erudita no Estado” (Bojunga, 1984, p. 10).
Infelizmente, não aparece a data a que se refere tal informação. No entanto, Fernando Tude de
Souza, em resposta a um relatório da Unesco sobre radiodifusão escolar, afirmava em 1949
que a PRA-2, Rádio Ministério da Educação (SRE), “dispõe de uma discoteca que é
considerada como a melhor e a mais completa do país; ela conta com cerca de 12.000 discos
selecionados. O acervo da discoteca compreende, sobretudo, boa música, enquanto que os
discos de música ligeira não são difundidos” (Unesco, 1949, p. 52)61. Portanto, se a discoteca
do SRE era a “mais completa do país”, a PRD-5 devia ter um acervo menor nas décadas de
1930 e 40. Para Martins Castelo, a Rádio Escola oferecia “boa música” não somente nas
transmissões, mas também através de sua Discoteca Municipal, na qual os freqüentadores
podiam ter acesso mais direto principalmente à música erudita. A importância da Discoteca se
destacava ainda mais pelo fato das emissoras particulares não oferecerem, por seus interesses
61

No original : « Le SRE dispose d’une discothèque qui est considérée comme la meilleure et la plus complète
du pays ; elle compte environ 12.000 disques sélectionnés. La discothèque comprend surtout de la bonne
musique, les disques de musique légère ne sont pas diffusés ».
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meramente comerciais, acesso ao público a bens culturalmente legitimados pelos intelectuais
(Castelo, 1941d, p. 330-331). Aliás, o autor assim se refere ao papel dos discos na
radiodifusão:
Os records põem ao alcance do grande público as melodias selecionadas. Trazem a
facilidade de confronto, sempre útil, de uma peça executada por várias orquestras. E servem à
educação musical do povo. Valha como exemplo o depoimento de Helen L. Kaufmann, que
aprendeu através do disco “a arte de apreciar as melodias bonitas” [You can enjoy music
(Nova Iorque, 1940)]. Conta a escritora norte-americana que na sua mocidade tinha “medo” da
música como de qualquer coisa desconhecida. Mas pouco a pouco, com o concurso de um
fonógrafo, foi se iniciando na “divina arte”, que terminou sendo a sua companheira e amiga de
quase todas as horas (Castelo, 1941d, p. 330).

O fonógrafo e, portanto, as discotecas, apareciam como elemento que visava
incrementar o capital cultural dos ouvintes. O depoimento da autora utilizada por Castelo
remete a Pierre Bourdieu. O sociólogo comenta que um campo tal como o da música erudita é
dotado de código muito específico, pois obedece “à sua dinâmica própria, progride por meio
de rupturas quase cumulativas com os modos de expressão anteriores, tende de alguma
maneira a aniquilar continuamente as condições de sua recepção no exterior do campo”
(Bourdieu, 2001b, p. 115). E acrescenta:
(…) aqueles que não contam com os meios de acesso a uma percepção “pura” envolvem em
sua apreensão da obra de arte as disposições que sustêm sua prática cotidiana e, por esta via,
estão fadados a uma “estética” funcionalista que não passa de uma dimensão de sua ética, ou
melhor de seu ethos de classe (ibidem, p. 287-288).

Álvaro Salgado, tal como Martins Castelo, também entendia que os discos eram um
importante aliado naquela tentativa de pedagogia da erudição. Acrescentava que a transição
do popular urbano em direção ao erudito não deveria ser brusca. O público, acostumado com
a programação das rádios comerciais, teria que ser habituado com “boa” música no ambiente
escolar. Para tanto, o controle rígido da recepção – já determinado no Regulamento Interno da
PRD-5 (1941) – era defendido: somente as emissoras oficiais deveriam ser sintonizadas nas
escolas, até que o gosto estético pela cultura oficial e erudita fosse predominante:
Há necessidade de rádios comerciais e rádios oficiais: obrigar o povo a ouvir programas
que ele não entende bem é provocar um resultado improfícuo; por outro lado, forçar uma
classe privilegiada por sua cultura a restringir-se aos programas populares é não distribuir
eqüitativamente os gostos.
Acresce uma circunstância importante: as estações comerciais tendem à transmissão de
pequenas composições que permitam os anúncios a cada 5 ou 10 minutos. Ficam, então, as
peças longas delegadas aos concertos em teatros, escolas, grêmios musicais ou em casas de
família.
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As escolas precisam ser dotadas de aparelhos receptores que sintonizem apenas as estações
oficiais, a fim de que não se desvirtue a obra educacional (Salgado, 1941, p. 90).

No protesto contra os anúncios das emissoras comerciais fica evidente a disputa entre
os campos da radiodifusão educativa e comercial, entre outros aspectos uma batalha pela
formação de mercado consumidor de cultura. Acreditava-se que formando ouvintes
qualificados através das radioescolas, seria possível induzir a criação de uma demanda de
mercado capaz de “forçar” a radiodifusão comercial a adotar os padrões da cultura oficial. O
aparecimento de emissoras como a Rádio Gazeta em São Paulo, com programação erudita de
1943 a 1960, deve ter representado a esperança de que esse fenômeno se concretizasse.
Alguns depoimentos sugerem que, em certa medida, tais objetivos foram atingidos:
(…) “apesar de meu pai ser um comerciante de peças de automóvel e minha mãe ser uma
costureira semialfabetizada, eles ouviam a Rádio Gazeta todos os dias” (Júlio Medaglia); “eu
me abalava de bonde do Butantã ao auditório da Rádio Gazeta” (Walter Lourenção), “meu pai
era um tipógrafo” (Máximo Barro), “eu ouvia muito a Rádio Gazeta” (Norma Guerrini, minha
tia, na época escriturária), “os ingressos para os programas eram gratuitos” (vários) e outros
(Guerrini Jr., 2004, p. 12).

A emissora sucedeu a Rádio Educadora de São Paulo, que persistiu sendo uma rádiosociedade até 1943, tendo programação “radiocultural”, mas não conseguindo angariar
investimentos publicitários suficientes para se manter, motivo pelo qual acabou sendo
vendida, com o “prefixo transferido para a Rádio Gazeta, pertencente à Fundação Cásper
Líbero” (Federico, 1982, p. 73). Luiz Maranhão filho apresenta outra versão: “o canal da
pioneira Rádio Educadora Paulista, cassado durante a opressão do Estado Novo, retornou em
1943 com o nome de Rádio Gazeta, sob a responsabilidade da Fundação Cásper Líbero”
(Maranhão filho, 1998, p. 28). A Gazeta, conhecida como a emissora de elite, “porque se
especializou em música clássica, erudita e de câmara” (Maia, 2002, p. 37), abria seu auditório
gratuitamente ao público, mantinha uma orquestra sinfônica e apresentava intérpretes de
renome. Silveira Peixoto registra os nomes dos regentes Edoardo de Guarnieri, Souza Lima e
Armando Belardi na rádio (Peixoto, 1997, p. 116). Irineu Guerrini Jr., por sua vez, lembra que
a emissora foi responsável pela estréia de Carmina Burana (Carl Orff) no Brasil.
A Gazeta tinha em seu elenco tenores e sopranos contratados e que também atuavam no
Teatro Municipal de São Paulo. Foi o tempo dos grandes maestros, com Hervê Cordovil
compondo especialmente para os programas da Record, as suas músicas incidentais, prefixos e
temas especiais. Ao lado de Gabriel Migliori, eram os dois regentes da emissora (Maranhão
Filho, 1998, p. 114).
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Por outro lado, havia também programação popular, tal como jazz tocado por bigbands e pela própria Sinfônica da rádio, bem como um programa com o poeta caipira Nhô
Bento no horário nobre (Guerrini Jr., 2004, p. 11, 13). A concepção de Roquette-Pinto foi
seguida, portanto: a música erudita era combinada com uma programação mais popularesca,
embora esta fosse minoritária. O alcance do público era maior com isso e, assim, tornava-se
possível tentar “elevar” o senso estético dos ouvintes, sem perdê-los para as emissoras que
transmitiam a “música das multidões”.
Esse “refinamento” era determinado pela linha de programação erudita e “de elite” da
Rádio Gazeta, anunciada no discurso de inauguração de Cásper Líbero, transcrito a seguir por
Silveira Teixeira: “a direção da Rádio Gazeta foi entregue (…) a um grupo de velhos
jornalistas que saberão, auxiliados pela tradição brasileira, pela nossa cultura, pelo patriotismo
da nossa gente e pelo amor a São Paulo e ao Brasil, conduzir a Rádio Gazeta às suas
finalidades intelectuais e patrióticas” (Cásper Líbero apud Peixoto, 1997, p. 116, grifo do
original). Tal orientação também foi adotada pela Rádio Eldorado na década de 1950, de
propriedade dos Mesquita, conforme destaca David José Lessa Mattos:
Como exemplo de conexões ou relações reais entre o rádio e a cultura de elite, pode-se citar
o caso da Rádio Eldorado, pertencente à família Mesquita e ligada ao jornal O Estado de S.
Paulo. João Lara Mesquita, seu diretor-executivo, em entrevista à TV Comunitária, TV a
cabo, apresentada em outubro de 1999, revela que sua família montou a rádio no início dos
anos 50 com a finalidade precípua de possuir um veículo para a divulgação dos ideais liberais
e voltado para a promoção da cultura. Ele conta que até 1958, quando foi modificada sua
programação, a Rádio Eldorado funcionava como uma “verdadeira emissora de rádio inglesa:
concertos, música clássica, óperas, informativos culturais e boa música brasileira. Os jingles
(propagandas pré-gravadas, geralmente na forma musical) eram proibidos. O próprio locutor
da rádio é quem lia os textos comerciais”. Cabe assinalar que, naquela época, o diretor
artístico da Rádio Eldorado, Carlos Vergueiro (…) atuava também como ator no TBC, o teatro
das elites e da burguesia, tal como foi considerado durante muito tempo (Mattos, 2002, p. 29).

De modo semelhante, foi fundada a Rádio Panamericana em São Paulo (1944). Seu
diretor artístico, Oduvaldo Vianna, acreditava que o rádio deveria ser um meio de
comunicação popular de qualidade e também um veículo educativo (Mattos, 2002, p. 188).
Portanto, esse conjunto de iniciativas (somados aos programas infantis de emissoras como a
Rádio Jornal do Brasil) sugere como os esforços de Roquette-Pinto no sentido de induzir o
setor privado da radiodifusão a adotar os parâmetros da cultura oficial e legitimada pelos
intelectuais foram relativamente bem-sucedidos. Mesmo não tendo conseguido estruturar de
modo permanente uma rede nacional de radioeducação pelo país (tal como sonhava desde
1926), foi capaz de manter vivo o campo da radiodifusão educativo-cultural.
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A discussão acerca das emissões educativas de música nas ondas do rádio foram
relevantes nos EUA, sobretudo no estudo de Theodor Adorno do programa “The NBC Music
Appreciation Hour” da NBC no período 1938-41. No ano anterior ao início do estudo, o
programa teria chegado a 7 milhões de estudantes em 70 mil escolas daquele país e o
“maestro” apresentador chegou a receber cerca de 50 mil cartas por ano:
Quando Theodor W. Adorno foi contratado por Paul F. Lazarsfeld para participar da seção
musical do Princeton Radio Research Project, em 1938, realizou um estudo analítico do já
consagrado programa de educação de música clássica pelo rádio, The NBC Music
Appreciation Hour Conducted by Walter Damrosch. O artigo resultante desse estudo ficou nos
arquivos da Universidade de Columbia (Nova York) até 1994, quando foi redescoberto por
musicólogos e publicado, depois de 55 anos, na revista The Musical Quarterly.
É interessante notar que o artigo de Adorno, intitulado “The analytical study of the NBC
Music Appreciation Hour”, não foi publicado pelas duas antologias do Radio Research, por
razões que agora se tornaram bastante óbvias: ele não agradou a ninguém. (…) a sua crítica
musical tornou-se inaceitável na época, porque atacava um programa educativo,
aparentemente sem fins comerciais e não lucrativo, promovido pela rede para pessoas em
idade escolar, de várias partes do país, que não podiam ter o privilégio de freqüentar as
grandes salas de concertos (Carone, 2003, p. 478).

O objetivo era ensinar a apreciação da música erudita aos alunos, utilizando-se de
manuais didáticos suplementares direcionados a eles e aos professores também, com emissões
às sextas-feiras e aos sábados. Conforme Iray Carone esclarece, Adorno dizia querer “mostrar
que a radiodifusão, mesmo quando se propõe a colocar no ar programas musicais de caráter
puramente educacional, falhava em levar os ouvintes-destinatários a uma relação viva e real
com a música, ou seja, a ter uma verdadeira ‘experiência musical’” (Carone, 2003, p. 479).
Era a difusão de uma cultura digestiva e não um efetivo acúmulo de capital cultural, se
pensarmos o teor do argumento em termos das formulações teóricas de Pierre Bourdieu. A
autora sumariza o argumento de Adorno:
(…) músicas clássicas, geradas muito antes da sociedade industrial e gozando de autonomia
como obras de arte, foram convertidas em pseudocultura pelos monopólios comerciais da
música, com a finalidade de “democratizar” a música clássica e promover uma aparente
“elevação cultural” das audiências (ibidem, p. 479-480).

Adorno criticava o fato do programa ser muito pedagogizado, atendo-se a aspectos
excessivamente técnico-musicais. Também alertava contra o procedimento de quebrar a
apreensão global da unidade da peça (sua lógica mais geral) em favor do privilégio de uma
percepção recortada das partes que a compõem, o que considerava um “fetichismo”.
Em outro ponto relevante, Adorno destacava a filosofia da história embutida na
apresentação dos diversos desenvolvimentos da arte musical: “a apresentação da seqüência
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das formas musicais, no programa, pareceu se basear na suposição de que o desenvolvimento
histórico da música coincidia com o desenvolvimento do simples ao complexo” (ibidem, p.
483). A mitificação dos compositores como “gênios” também é um aspecto criticado. Tal
lógica era presente no orfeonismo brasileiro desde a década de 1920 e pode ser identificada
também na concepção radioescolar de Roquette-Pinto.
Estas críticas ao programa estadunidense também podem ser facilmente transpostas
para a linha adotada pela PRD-5 no Brasil. Além delas, o alemão entendia que o programa
radiofônico da NBC reduzia a escuta musical a mero prazer e diversão, tornando-a mais um
produto qualquer da sociedade de consumo. Identificava o problema de que o programa
ensinava apreciar a música erudita para vender mais discos. Não seria um “risco” que a PRD5 correria se tivesse mais alcance e influência sobre os radiouvintes? Um possível indício
disso, anterior à própria Rádio-Escola, era a presença do patrocínio das casas de discos nos
programas de música erudita da Rádio Sociedade, inclusive na década de 1920.

6.6. A agricultura na PRD-5
A Rádio Escola Municipal pretendia atingir, como o discurso inaugural de Anísio
Teixeira havia anunciado, a maior gama possível de atividades e modalidades de ensino,
desde a educação profissional até as humanidades, desde as emissões voltadas aos estudantes
do primário à formação educativa e cultural de adultos. Era a aplicação da noção de “escola
única” ao rádio: a estação não havia sido projetada para se basear exclusivamente em uma
“pedagogia da erudição”, devendo incluir também a preparação para o trabalho. Obedecendo
a esse princípio, uma das áreas que a programação da PRD-5 abrigou foi a agricultura, já no
início de suas transmissões. Conforme Álvaro Salgado relata, “duas semanas após a
inauguração da Rádio Escola, o Ministério da Agricultura solicitava autorização do Diretor
[Roquette-Pinto] para servir-se de seu microfone com fito cultural” (Salgado, 1946, p. 63).
A cooperação continuou e, mais tarde, quando o referido Ministério inaugurou seu
Serviço de Radiodifusão em dezembro de 1935, os informes organizados sob a liderança de
R. Fernandes e Silva62 foram irradiados pela PRD-5, pela rádio do Ministério da Justiça
(ligadas ao DPDC63), pela Rádio Jornal do Brasil (concorrente direta da Rádio Escola pelo
nos programas infantis) e pela Rádio Clube do Brasil (fundada por Elba Dias, amigo de
62

Presidente da Comissão de Eficiência do Ministério da Agricultura (Furtado Filho, 2004, p. 109).
Com a Revolução de 1930, criou-se o Departamento Oficial de Propaganda (DOP). O órgão foi transformado
em Departamento de Propaganda e Difusão Cultural (DPDC) em 1934 e foi substituído pelo Departamento de
Imprensa e Propaganda (DIP) em 1939, ligado diretamente à Presidência da República (Ortriwano, 1985, p. 17).
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Roquette-Pinto). Foram divulgados “centenas de comunicados e outros assuntos relacionados
às atividades do Ministério (…), sendo as irradiações de duas categorias: para o Brasil em
ondas longas, para o exterior em ondas curtas” (Fernandes e Silva, 1945, p. 269).
O Serviço de Radiodifusão do Ministério da Agricultura pretendia não se restringir à
inserção de informes em emissoras como a PRD-5, mas produzir um programa autônomo, tal
como o italiano “Hora do Agricultor”, que conforme estatísticas daquele país contou com
“mais de quarenta mil postos de recepção de propriedade das escolas rurais e das
cooperativas do campo (…) regularmente mobilizados para audições coletivas” (Fernandes e
Silva, 1945, p. 266, grifos do original). A radiodifusão oficial italiana, implantada sob o
regime fascista de Mussolini, foi o modelo para a Alemanha nazista e também foi adotado no
Brasil, tendo a simpatia de Roquette. Ana Carolina Nery dos Santos alerta que há poucas
informações acerca do surgimento a radiodifusão do país mediterrâneo, mas
(…) o que sabemos ao certo sobre o órgão de propaganda italiano é que sua origem está
relacionada com a reforma administrativa do período que abrange os anos de 1923 e 1924,
quando o governo fascista, ao expandir os serviços da censura sobre a imprensa, instituiu um
aparelho de propaganda desdobrado, por sua vez, em três seções que abrangiam a imprensa, o
rádio e o cinema.
A seção correspondente a imprensa era constituída pelo gabinete governamental de
imprensa, responsável pelo fornecimento de notícias, da censura e das publicações de livros,
panfletos e cartazes. A Unione Radiografia Italiana era a estação de rádio do governo imbuída
da produção de programas e da radiodifusão dos discursos do Duce. E a seção cinematográfica
era representada pela LUCE, cuja função era a produção de cinejornais, documentários e
filmes educativos (Nery dos Santos, 2004, p. 29).

No Ministério de Agricultura brasileiro, havia também a idéia de adotar o modelo
argentino, que contava não apenas com um programa destinado aos agricultores, mas também
oferecia subsídios para que estes pudessem comprar aparelhos receptores de rádio a baixo
custo (Fernandes e Silva, 1945, p. 268). Tais princípios harmonizavam-se perfeitamente às
diretrizes de Roquette-Pinto de utilizar o rádio como instrumento para alcançar os sertanejos
das zonas distantes e integrar o país, tão disperso geograficamente. Era uma oportunidade
para tentar colocar em prática a “receita” capaz de curar a “doença” representada pelo
“atraso” do país, diagnosticada desde os anos 1910 a partir de seu olhar antropológico.
Além disso, os programas rurais seriam fundamentais para o público com idade capaz
para se inserir como força produtiva nessas regiões, como se pode depreender do comentário
de Francisco Venancio Filho: “na adolescência, de 11 a 18 anos, sobretudo no interior, onde a
atividade mental quase que se reduz à escola, o rádio tem a função de alargar e manter viva
aquela atividade fora das ocupações da classe” (Venancio Filho, 1941, p. 80). Nesse sentido,
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vale lembrar o desejo de Roquette de vulgarizar conhecimentos – sem ser prolixo nem
simplificador – para os habitantes do campo, em sua maioria analfabetos, reformando velhas
práticas ainda então dominantes na agricultura e promovendo o desenvolvimento do país.
Tratava-se de integrar o “sertanejo” à “Nação”. A idéia de “sub-raças”, tão cara a
Roquette-Pinto e Mário de Andrade (influenciados por Euclides da Cunha) aparece também a
seguir: “não é possível organizar-se um programa geral para todo o país, uma vez que
sabemos que, além de diferenças de origens raciais preponderantes, há sobretudo as de clima,
as conseqüentes da natureza de culturas etc.” (Fernandes e Silva, 1945, p. 273).
Para colocar em prática o programa destinado aos agricultores, o chefe do Serviço de
Radiodifusão montou um projeto. Mas, “submetido à aprovação das autoridades superiores,
não foi tomado na devida consideração, do que resultou, dentro de pouco tempo, por falta de
recursos, a extinção de tão útil e patriótica iniciativa” (ibidem, p. 269-270). Com o insucesso
do projeto, ampliou a inserção dos informes agrícolas também para a “Hora do Brasil”,
tentando legitimar-se e novamente ganhar espaço para montar o programa.
O programa, com as modificações que de futuro se tornassem precisas, constaria do
seguinte: a) ocorrência do gabinete do ministro; b) comunicações meteorológicas; c)
movimento administrativo; d) estudo dos mercados internos; e) estudo dos mercados externos;
f) estimativa das safras; g) stocks e cotações; h) conselhos agropecuários; i) conferências e
reportagens; j) dados estatísticos e econômicos; l) resenhas técnicas científicas; m) consultas;
n) parte litero-musical, assuntos que interessem os clubes agrícolas etc. (Fernandes e Silva,
1945, p. 272).

Fernandes e Silva contratou dois técnicos (um agrônomo e um veterinário) para
elaborar uma programação de “palestras informativas e educativas”, mas foi removido do
cargo antes. Mesmo assim, a programação agrícola da PRD-5 não foi abandonada. A idéia
fora absorvida e permaneceu na emissora educativa do DF. Um dos destacados programas de
extensão rural na radiodifusão dos anos 30 foi de responsabilidade da PRI-3, no Estado de
Minas Gerais:
Em 1936, no mês de setembro, dois fatos começam a esboçar o que serão as emissoras
educativas. No dia 3, por iniciativa do secretário estadual da Agricultura, Israel Pinheiro,
Minas Gerais ganha uma emissora mantida pelo governo, a Rádio Inconfidência. A idéia
central era levar conhecimento ao agricultor. O primeiro programa chamava-se “Meia-hora do
fazendeiro”, logo ampliada em mais 30 minutos, já transformado em “Hora do Fazendeiro”.
(Ferrareto, 2000, p. 104).

Outras estações (a maioria públicas) também mantinham programas educativos
voltados aos ouvintes do campo (com nomes diferentes, tais como “Hora da Agricultura”,
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“Hora do Agricultor” ou “Hora Rural”): PRA-9 (Mayrink Veiga), PRF-4 (Rádio Jornal do
Brasil), PRA-3 (Rádio Clube do Brasil), PRB-7 (Rádio Tamoio), PPMD (Serviço de
Meteorologia), PRH-2 (Rádio Farroupilha de Porto Alegre), PRG-2 (Rádio Tupi), PRI-3 de
São Paulo “e poucas outras” (Fernandes e Silva, 1945, p. 270). Apesar dessas iniciativas,
alguns avaliavam que era preciso oferecer mais e melhor educação agrícola pelo rádio: “raras
são as estações radiodifusoras particulares que nos seus programas diários dedicam alguns
minutos aos assuntos relacionados à cultura dos campos. E esses programas rurais nem
sempre satisfazem às necessidades das classes interessadas” (ibidem, p. 270).
Embora elogiasse as iniciativas oficiais de programas de rádio voltadas às regiões
rurais, Fernandes e Silva reclamava pela montagem de uma estação rural nacional, uma vez
que o Brasil ainda era um país fundamentalmente agrícola. “Porventura a Prefeitura do
Distrito Federal e os Ministérios do Trabalho, da Educação e Saúde, da Justiça e da Viação
têm mais necessidade de uma estação radiodifusora do que o da Agricultura?” (Fernandes e
Silva, 1945, p. 271).
Nos primeiros meses de 1945, o então Ministro da Agricultura falou na PRD-5 e
anunciou o novo programa “O Homem e a Terra”, que seria transmitido através de várias
emissoras, e a provisão de recursos para que o Ministério montasse sua própria estação
radiodifusora de ondas longas e médias. Paralelamente, o Ministério do Trabalho também
chegou a ter sua emissora própria, a Rádio Mauá (Dângelo, 1994, p. 131).

6.7. O Serviço de Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação: a PRD-5 como
modelo de radioescola e as disputas interministeriais
A complexa dinâmica das iniciativas de Roquette-Pinto na radiodifusão teve um
momento significativo: a consolidação da PRD-5, enquanto a PRA-2 era transmitida ao
governo federal (1936). No ano seguinte, após disputas entre o Ministério da Educação e o
DPDC (depois DIP), o Serviço de Radiodifusão Educativa (SRE), subordinado à pasta de
Capanema, foi oficializado. O SRE ficou responsável por administrar a ex-Rádio Sociedade,
agora Rádio Ministério da Educação. Roquette-Pinto foi o responsável por estruturar o serviço
e só deixou a direção do órgão para Fernando Tude de Souza em 1943 (Williams, 1950, p. 31;
Barbosa de Sousa, 2000, p. 228) – ver Anexo E, ocasião em que Roquette e Tude aparecem
juntos em fotografia. Nesses termos, o controle das diretrizes da Rádio permaneceu com
Roquette, assim como seus colaboradores deram continuidade ao trabalho realizado na PRD5. Tude, por sua vez, dirigiu a PRA-2 nos períodos 1943-51 e 1951-53.
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Querendo assumir controle mais direto sobre a PRA-2, Gustavo Capanema propôs
mudanças no SRE a Getúlio Vargas e apresentou, em 1938, projeto de decreto-lei para
instituir o Serviço Nacional de Radiodifusão Educativa (SNRE) em substituição ao SRE.
Embora a tentativa não tenha se concretizado, ela indica como os propósitos de Roquette
montar uma rede de radioeducação em escala nacional repercutiram no interior do regime
varguista. O projeto também refletia a contínua disputa de poder interno entre os Ministérios
da Justiça e da Educação: ao esboçar o SNRE, Capanema afirmava que a radiodifusão escolar
“é matéria diferente e separada da radiodifusão meio de publicidade ou de propaganda”
(Capanema, 1938b, p. 1), procurando definir com clareza as atribuições do Ministério da
Educação em relação ao DIP de Lourival Fontes, que deveria ter, no máximo, uma estação de
ondas curtas para divulgar o país para o exterior. Capanema alegava que se a PRA-2 se
tornasse uma rádio puramente propagandística, cairia no descrédito.
Para estruturar o SNRE, este órgão deveria ficar diretamente vinculado ao sistema
educacional em todos os níveis. É nesse ponto que aparecia uma diferença em relação a PRD5: a educação superior estava presente no rol de níveis que deveriam ser contemplados pela
radioeducação do idealizado SNRE (todos pretendiam ser cobertos pelo veículo). Portanto, a
proposta de cursos superior a distância, mesmo que vaga, apareceu pela primeira vez com o
projeto do SNRE, após a utilização da PRD-5 para o ensino primário e para a difusão cultural/
extensão.
Pensava-se em construir uma estação transmissora no Rio de Janeiro, onde se
localizaria também a Diretoria do SNRE e uma rede nacional de retransmissoras (“tantas
quantas se tornarem necessárias”). A nome da estação central seria “Rádio Anchieta” e o
quadro técnico (exceto o diretor) seria comissionado e receberia salários segundo padrões da
administração federal (Capanema, 1938a, p. 2), seguindo o modelo organizacional da PRD-5.
A montagem de uma rede nacional de radiodifusão controlada pelo governo federal vinha
sendo discutida havia algum tempo, sendo que o articulista Aluízio Rocha, em dois artigos no
Jornal do Brasil de fins de 1936, lembrava que, na França, a radiodifusão escolar estava em
processo de reorganização, planejando-se irradiações para os três níveis de ensino daquele
país: primário, secundário e universitário/ superior. Esse era o modelo desejado pelo autor,
que também requisitava a montagem de uma rede nacional de radiodifusão no Brasil, com
financiamentos regulares para sua instalação e manutenção:
Esta divisão dos programas escolares [franceses] corresponde exatamente à que
recomendamos ao Governo Provisório em memoriais dirigidos aos eminentes Ministros da
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Educação e Saúde Pública e da Viação, de então, memoriais esses em que apresentávamos
sugestões para o financiamento da rede nacional de radiodifusão (Rocha, 1936a).

A idéia do SNRE era adotar a Rádio Ministério da Educação como emissora central,
com a condição que sua potência fosse ampliada para no mínimo 10 kw, conforme defendia
Aluízio Rocha em 13 de dezembro. Na semana seguinte, Rocha escrevia novamente sobre o
assunto, ressaltando a possibilidade de aproveitar a programação da PRA-2 como referência
para a rede nacional de radiodifusão e salientando a necessidade de que cada Estado instalasse
a sua própria estação retransmissora, de modo similar ao plano de radioescolas estaduais e
municipais de Roquette de 10 anos antes (Roquette-Pinto, 1926).
Conforme Aluízo Rocha, o alegado comprometimento dos governos de “vários
Estados” em ampliar ou criar estações próprias – são citados Pernambuco, Minas Gerais e São
Paulo – permitiria a retransmissão dos “programas culturais da PRA-2, com o que se obterá
importante economia” (Rocha, 1936b). “O que, entretanto, não se justifica na fase atual da
civilização é que não se tenha ainda acordado um plano geral em que a radiofonia entre como
peça indispensável e não como adorno” (Venancio Filho, 1941, p. 84). Campanhas como
essas, a favor da radiodifusão oficial no Brasil, visavam, seguindo a concepção roquetteana
para esse setor, “civilizar” a população e induzir as emissoras particulares a uma programação
de nível mais “elevado”. Aluízio Rocha finalizava seu artigo de 20 de dezembro destacando
que “os programas culturais” da Rádio Jornal do Brasil (PRF-4), “estação particular orientada
para o enobrecimento da radiodifusão”, eram uma prova de que essa indução do mercado pelo
Estado era possível. Por isso, “a questão primordial, a nosso ver, não é saber quanto vai custar
essa instalação [de uma rede nacional pública de rádio], porém quantos e quais benefícios irá
ela proporcionar tanto ao povo como ao governo. Múltiplos e enormes. Urgentes e
inestimáveis” (Rocha, 1936b).
A Rádio JB tinha, além de seus programas infantis, que concorriam com a PRD-5, o
“Viagens Através do Brasil”, conferindo à emissora caráter de radiodifusão cultural e
apontando para a tendência (que se consolidou depois) dos grandes meios de comunicação
impressos expandirem sua área de atuação para o rádio. “Viagens através do Brasil” era
comandado por Ariosto Espinheira e ocupava duas horas semanais da programação (Sampaio,
1984, p. 145; Venancio Filho, 1941, p. 90). A Rádio JB manteve, durante bom tempo, uma
programação de perfil mais elitista, conforme relata Renato Murce:
Apenas a Rádio Jornal do Brasil resistia ao que chamava de vulgaridade artística e
mantinha por algum tempo a sua programação de “colarinho e gravata” (para não dizer de
“traje a rigor”) destinada a uma minoria esnobe. Mais tarde, a PRF-4 viria a aderir também à
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música popular, mas de maneira limitada. Fazia questão de monopolizar uma faixa de ouvintes
presumivelmente “cultos” e de requintado gosto, os chamados “trezentos de Gedeão”, que, cá
entre nós, não sei se chegavam mesmo a trezentos…
Interessante é que a Rádio Jornal do Brasil promoveu por largo tempo as transmissões das
carreiras do hipódromo da Gávea (…). E era engraçado (…) ouvir nos intervalos entre um
páreo e outro, música de Tchaikovski, Gounod, Bach, Beethoven etc. (Murce, 1976, p. 24).

Aqui é possível verificar como havia exceções frente ao perfil das rádios privadas. Se
a programação era hegemonicamente condicionada pela lógica de mercado, havia também
espaço para o campo da radiodifusão educativo-cultural. Outras rádios também contribuíram
com programas de “radiocultura”, dentre elas, a Rádio Guanabara, com uma programação
infantil que concorria com a PRD-5:
As estações têm promovido palestras, conferências, aulas de educação física – como fazem
o Rádio Club (PRA-3) e a Mayrink Veiga (PRA-9), ambas do Rio; transmissões de concertos,
espetáculos teatrais, temporadas líricas; notícias de interesse geral, programas infantis, como o
“Quarto de Hora de Tia Beatriz”, da Rádio Sociedade (PRA-2) e a “Hora Infantil”, da Rádio
Guanabara (PRC-8); conselhos de higiene, notícias esportivas; jornal falado etc. (Espinheira,
1934, p. 103).

Esse fenômeno também ocorreu nos Estados Unidos: “Muitas estações de rádio,
embora operadas e de propriedade da iniciativa privada, têm sido liberais no sentido de dispor
suas instalações a educadores” (Robinson, 1930, p. 6)64. Em geral, as emissoras relacionadas
aos grandes jornais foram as responsáveis por manter conteúdos mais “requintados”. Foi o
caso das Rádios Difusora, Tupi (dos Diários e Emissoras Associadas), Jornal do Brasil,
Gazeta, Nacional do Rio de Janeiro (do periódico A Noite) (Federico, 1982, p. 62). Conforme
Luiz Carlos Saroldi e Sonia Virgínia Moreira destacam,
Chateaubriand seria o exemplo mais completo. A cadeia Diários Associados reuniria em
seu apogeu nada menos de 34 jornais e 36 emissoras de rádio em todo o país. A emissora líder
da rede, inaugurada em setembro de 1935, era apresentada como O Cacique do Ar.
Por coincidência, um mês antes da Tupi seria lançada no Rio de Janeiro outra emissora
ligada a jornal: a PRF-4, a Rádio Jornal do Brasil.
A nascente emissora prometia uma postura cultural pouco comum. Entre outros sinais, a
Rádio Jornal do Brasil exibia um órgão elétrico de dois teclados e 25 registros, um coral de
trinta vozes e uma orquestra de salão (Saroldi e Moreira, 1988, p. 15).

Maranhão Filho assinala, ainda, que a inauguração do auditório da Rádio Tupi de São
Paulo contou com a presença do Orfeão da Brigada Militar de Pernambuco (Maranhão Filho,
1998, p. 77), assim prestigiando a cultura oficial e legitimada pela intelectualidade. Esse
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No original: “Many broadcasting station, though commercially owned and operated, have been liberal in
lending their facilities to the educators”.
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efeito de influenciar a programação da iniciativa privada era a finalidade para a qual o SNRE
havia sido pensado, pretendendo recuperar a hegemonia da radioeducação no veículo.
No projeto para organizar o SNRE, o ministro Capanema adotava a idéia de organizar
uma emissora eminentemente escolar. É o que a “Rádio Anchieta” deveria ser. Ou seja, a
PRA-2 deveria adotar o modelo da PRD-5, mas com raio de ação para todo o território
nacional. Associado à organização da “Rádio Anchieta”, seria editado um boletim com a
programação, com a mesma periodicidade (quinzenal) do boletim da que a PRA-2 publicava
nos anos 20. Os propósitos do SNRE seriam os seguintes:
a) organizar pesquisas metódicas no domínio da pedagogia e da técnica da radiodifusão
escolar, em colaboração com as instituições escolares e as organizações de radiodifusão;
b) recolher os resultados das experiências pedagógicas de radiodifusão;
c) divulgar esclarecimentos e orientações relativas à radiodifusão escolar;
d) funcionar como centro nacional de radiodifusão escolar, pela sistemática vinculação das
escolas, em horários preestabelecidos, com as suas estações radiodifusoras (Capanema, 1938a,
p. 1).

Em suma, Capanema pensava o SNRE não como pedagogo ou intelectual, mas
essencialmente como um burocrata da administração educacional. O órgão teria a função de
estimular a produção de conhecimentos sobre o uso da radiodifusão como ferramenta escolar,
centralizar os dados, realizar inquéritos avaliando experiências já realizadas e divulgar os
resultados obtidos e as práticas consideradas legítimas nesse campo através do boletim, de
outras publicações impressas e pelo próprio rádio. Destaca-se, na alínea “d)”, a idéia de que as
escolas sincronizassem horários para veicular os programas da estação central. Era a tentativa
de realizar um esforço de uniformização do ensino, comandado pela rádio intitulada
“Anchieta” – portanto, de evidente caráter “civilizador” –, assim como já era concebida a
radiodifusão educativa anteriormente desenvolvida no Brasil.
Aliás, Anchieta era considerado por Roquette-Pinto o primeiro educador brasileiro –
opinião consagrada também entre os educadores (como Anísio Teixeira) e por instituições
oficiais (como o Ministério da Educação comandado por Gustavo Capanema) da época. Com
isso, estabelecia vínculo direto entre educação e “civilização”. No filme Bandeirantes, de
Humberto Mauro, orientado pelo pensamento roquetteano, a “paulistanidade” é dissolvida na
brasilidade e Anchieta aparece como protagonista:
(…) exemplo dessa dissolução é a inclusão de Anchieta, sugerida por Roquette-Pinto, pelo
seu papel de professor, “o patriarca dos educadores” (já é o segundo do filme) que catequizava
e ensinava a língua, as artes e “os rudimentos da ciência do seu tempo”. Anchieta (…) aparece
cercado de curumins que aprendem o sinal da cruz e observam, [em sua] na mão (…), em

357

primeiro plano, a estrutura de uma folha e de uma borboleta. É um naturalista; seria, no seu
tempo, um cientista (Schvarzman, 2004, p. 272).

Para Capanema, a representação de Anchieta como educador aparece, a seguir, na
justificativa da Rádio homônima, planejada para ser montada no Rio de Janeiro e para
alcançar “considerável parte do centro do país”: “propus a denominação de Rádio Anchieta –
nome de um professor – justamente para caracterizá-la como aparelho de estrita aplicação
escolar” (Capanema, 1938b, p. 2). A estruturação dessa rede de radiodifusão educativa
pressupunha também um certo esforço de uniformização ideológica através da educação:
É preciso introduzir o rádio em todas as escolas – primárias, secundárias, profissionais,
superiores, noturnas e diurnas – e estabelecer, através deste poderoso instrumento de difusão,
uma certa comunhão espiritual entre os estabelecimentos de ensino. O rádio será mesmo o
único meio de se fazer essa comunhão de espírito, pois tudo (a dificuldade de transportes, as
longas distâncias, a escassez da população), tudo concorre a separar e isolar as nossas escolas,
que são aqui e ali colméias autônomas, cada qual com uma mentalidade e todas distantes do
sentido que nós cá do centro desejamos imprimir-lhes um serviço bem organizado de
radiodifusão escolar, cobrindo todo o território nacional, abrangendo de maneira segura e
controlada as escolas de todo o país, será o maior passo no sentido de dar à nossa vida escolar
a unidade espiritual que lhe falta (Capanema, 1938b, p. 1).

As mesmas questões do tamanho do território nacional levantadas por Roquette-Pinto
aparecem novamente, mas com uma conotação de ideologia de Estado mais pronunciada. Os
argumentos são similares aos de Roquette e Anísio Teixeira, quais sejam: a necessidade dos
meios de comunicação como uma ferramenta fundamental para unificar o país, não somente
interligando regiões distantes, mas sobretudo unificando o sentimento de nacionalidade,
concebido como idéia a ser imposta pelo Estado e pela intelectualidade ao “povo”.
Capanema esclarece que o modelo do SNRE seguia a organização da radiodifusão
escolar adotada pelos governos francês (que tinha passado pela administração dos socialistas
em 1936-38) e alemão (nazista), influências que chegavam ao Brasil principalmente através
de relatórios e estudos europeus sobre radiodifusão. As atribuições do Serviço seriam,
(…) em linhas gerais, as mesmas que tem o serviço de radiodifusão escolar da Alemanha –
Zentralstelle für Schulfunk (Centro de Radiodifusão Escolar) –, conforme se vê à p. 65 do
volume La radiodiffusion scolaire, publicado pelo Instituto Internacional de Cooperação
Intelectual.
Na França foi criado, no ano passado, um serviço da mesma natureza, o Service de
Radiodiffusion Scolaire, no Ministério da Educação Nacional, destinado a realizar diariamente
transmissões educativas para todas as modalidades de escolas (ibidem, p. 2).

Antes do Serviço de Radiodifusão Escolar francês, entretanto, era “o Musée
Pedagogique do Ministério da Educação Nacional [, que] distribuía filmes realizados por

358

instituições independentes ou estrangeiras e subvencionava a compra de projetores e rádios
para as escolas” (Schvarzman, 2004, p. 203). Por sua vez, a influência alemã na radiodifusão
brasileira até o fim da década de 1930 é assim descrita por Antonio Pedro Tota:
Até o começo da Segunda Guerra Mundial, as grandes emissoras [dos EUA] nunca se
preocuparam muito em expandir suas atividades na América Latina, pois não havia
perspectivas de lucros expressivos. Por isso, pode-se dizer que as estações européias, em
especial as dos países do Eixo, se aproveitavam desse “vazio” deixado pelos americanos
(Tota, 2000, p. 73).

O autor detalha a programação que aqui chegava do regime nazista através da Rádio
Berlim (ondas curtas) em 1939, cuja característica principal era o tom pronunciadamente
ideológico (tal como era dos programas transmitidos pela Itália ao Brasil) e contava inclusive
com as irradiações tanto em português quanto em alemão:
Em 1939, a Rádio Berlim – emissora de ondas curtas – oferecia ao ouvinte uma
programação radiofônica bastante variada: ao meio-dia, “Concerto Recreativo”; às 22h50,
“Saudações aos Nossos Ouvintes”; à meia-noite e meia, “Helma Panke Canta Canções
Alemãs”; logo a seguir, “Concerto Brasileiro de Orquestra”, sob a direção do maestro
Spartaco Rossi, com peças de Nepomuceno, Mignone e Carlos Gomes, interpretadas pela
solista Christina Maristany. Toda a programação era entremeada de noticiários econômicos e
políticos. Às onze e meia da noite, “Últimas Notícias e Relatório da Alemanha”, em
português; às duas da madrugada, o mesmo programa em alemão (ibidem, p. 74).

Para estruturar o SNRE, Capanema adotou como referência o relatório de RoquettePinto intitulado Radiodifusão educativa, produto de sua viagem a Europa em 1937 para
estudar as diversas formas de organização da radiodifusão escolar naquele continente. Esse
trabalho apontava elementos significativos na concepção de radioeducação daquela época:
Todas as nações do mundo já empregam a radiofonia na educação infantil, na educação dos
adultos e na educação do público em geral.
Meio de educação no mais amplo sentido da palavra, mais do que de ensino propriamente
dito, a radiofonia não deve contentar-se somente em oferecer aos seus ouvintes informações e
notícias ou audições musicais, mas também ajudar a elevar o seu nível de cultura geral;
concorrer para sua formação intelectual, moral, física, artística, cívica e profissional. Despertar
seu espírito mostrando as belezas da literatura, da música, dos costumes, da história, do
folclore, das canções populares, das grandes descobertas científicas, tudo sem desprezar o lado
recreativo; elevar o povo a uma concepção de vida mais harmoniosa e mais humana; fazê-lo
compreender os laços que unem os povos e despertá-lo para um espírito de compreensão
universal; quebrar o isolamento em que vivem milhões de brasileiros; tornar mais suave a vida
material; dar idéias novas; proporcionar assistência moral; ditar regras de higiene rural,
urbana, doméstica e individual; divulgar e comentar notícias que possam servir aos interesses
locais e individuais; despertar o sentimento de nacionalidade e de solidariedade humana;
socializar crianças e adultos, sem distinção, por meio de uma educação integral (RoquettePinto, 1937, p. 1).
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A diferença entre as posições de Roquette e Capanema consistia na não inclusão, por
parte do antropólogo, do rádio como ferramenta educativa para o ensino secundário, o que
reflete a programação da PRD-5, influenciada pelo modelo inglês de rádio da BBC. Roquette
pensava apenas no primário e no ensino de adultos, enfocando a alfabetização da população
brasileira, meta essencial para a integração e desenvolvimento nacional. Mas também não se
descuidava do objetivo de agradar aos ouvintes. Agradar, no entanto, não significava
promover um “sensacionalismo anti-psicológico, capaz de superexcitar a imaginação dos
ouvintes” (ibidem, p. 8). As fantasias dos ouvintes não deveriam ser alimentadas
incontrolavelmente (como faziam as músicas “impróprias” ou “selvagens” das rádios
comerciais): Ariosto Espinheira ressaltava a importância dos locutores evitarem “emoção
demais” nas falas e nos programas, para não perturbar o “jogo normal das faculdades
intelectuais” dos radiouvintes (Espinheira, 1934, p. 36). Contrariamente: o público deveria ser
cultivado para desenvolver comportamentos moralmente sãos e o gosto por uma cultura mais
intelectualizada. A maior extravagância permitida limitava-se à exaltação das belezas da
natureza e da ciência ou das grandezas da Pátria (Roquette-Pinto, 1937, p. 8).
Nesse sentido, o rádio era pensado como meio de educação (conceito mais amplo) e
não de ensino ou de instrução. Não bastava ensinar conhecimentos básicos escolares, mas
“ajudar [o ouvinte] a elevar o seu nível de cultura geral”: Roquette pensava na aquisição de
capital cultural por parte do “povo” como fator de desenvolvimento do país. Mas tal aquisição
(“despertar seu espírito mostrando as belezas da literatura, da música, dos costumes, da
história, do folclore, das canções populares, das grandes descobertas científicas”) deveria ser
acompanhada de outros elementos: difusão de uma cultura de paz, integração da nação
brasileira através das comunicações, “suavização” da rotina do trabalhador, “assistência
moral” e “regras de higiene rural, urbana, doméstica e individual”. Ressalvando que Roquette
não pretendia oferecer conhecimentos sobre higiene, mas ditar regras de comportamento para
a população, concepção similar às campanhas de saúde pública desde pelo menos a época das
reformas urbanas de fins do século XIX e início do XX no Brasil, como as de Oswaldo Cruz.
Essa orientação impositiva aparece nos extensos objetivos da radiodifusão do
Ministério da Educação, que
(…) manterá uma campanha educativa sistemática, ativa e racional contra:
I)
a excessiva dispersão dos grupos demográficos, fazendo com que muitos dos seus
elementos vivam em completo isolamento social, o que provoca muitas vezes
profunda degradação física e moral;
II)
a falta de higiene urbana, rural, individual e doméstica nalgumas camadas sociais;
III)
a falta de legalização da família pelo casamento e registro civil dos filhos;
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IV)
V)
VI)
VII)
VIII)
IX)
X)
XI)
XII)
XIII)
XIV)
XV)
XVI)
XVII)
XVIII)
XIX)
XX)
XXI)
XXII)
XXIII)
XXIV)
XXV)
XXVI)
XXVII)
XXVIII)
XXIX)
XXX)
XXXI)
XXXII)
XXXIII)

as precárias condições de alimentação, vestuário e habitação em que vive o
proletariado agrícola;
o banditismo;
o abuso do álcool;
os males que assolam o interior brasileiro (sífilis, morféia, bócio, impaludismo,
verminose, tuberculose);
o curandeirismo;
a falta de assistência médica e farmacêutica à população rural;
o jogo;
a rotina nos processos de trabalho;
a devastação, muitas vezes desnecessária, das matas;
a deficiência dos meios de comunicação;
a falta de organização técnica e administrativa do trabalho agrícola;
o analfabetismo nas populações rurais e urbanas;
a falta dos conhecimentos mais rudimentares da vida prática em quase todas as
camadas sociais;
a regressão do analfabetismo dos ex-alunos das escolas primárias em conseqüência
da inutilidade e impraticabilidade dos conhecimentos adquiridos no meio social em
que vivem;
a ação dissolvente de certos filmes cinematográficos nos centros de pouca cultura;
a falta de divisão de demarcação e de legalização das propriedades;
a ignorância ou confusão de pesos, medidas e valor da moeda;
a falta de coordenação de esforços entre os municípios;
a ignorância das nossas coisas;
a decadência das artes populares;
o pessimismo em se tratando das coisas e dos homens do Brasil;
as superstições e crendices populares;
a desadaptação dos nossos homens do interior após o serviço militar;
a falta de cumprimento dos deveres cívicos como o voto e o serviço militar;
o abandono do campo pelas cidades;
a destruição do patrimônio artístico e histórico do país;
a falta de educação técnico-profissional;
a prática de costumes amorais ou anti-sociais;
o desinteresse pelo bem-estar coletivo;
a falta de hábitos de economia (Roquette-Pinto, 1937, p. 1-2).

Destacam-se alguns temas dessa longa lista de restrições contra hábitos sociais
supostamente nocivos. Primeiramente, notamos no item II que Roquette entendia que era
preciso corrigir o comportamento de “algumas camadas sociais”, ou seja, as classes
trabalhadoras. A imagem do homem do campo, aproximada à representação do Jeca Tatu65, é
facilmente evocável através da lista. A adaptação a padrões mais modernos de trabalho,
educação e cultura é a tônica dos itens. Além disso, aparece também a idéia de integração e
obediência à nação, sendo o rádio um porta-voz da cultura oficial a colonizar amplos setores
da sociedade que ainda viviam em realidade mais próxima àquela que Roquette conheceu
quando pequeno: a de um país escravista.
65

Conforme salienta Lilia M. Schwarcz, o personagem Jeca Tatu deixa de ser o mestiço racialmente degenerado
para se tornar, na década de 1920, “fruto de doenças epidêmicas” e, portanto, alvo de ações de educação
sanitarista (Schwarcz, 1993, p. 249).
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Educar a população significava, para Roquette, mostrar e convencer os radiouvintes
das grandezas do Brasil e o conhecimento do folclore (entendido como apropriação das
formas culturais ágrafas por parte da cultura erudita, devolvidas ao “povo” “refinadas” pela
vanguarda dos “sábios”). Simultaneamente, os saberes populares autônomos dessas
apropriações intelectualizadas eram sobejamente desprezados, caso das crendices,
superstições e da medicina popular (“curandeirismo”). O caráter de “suavização” dos
costumes fica evidente no apelo contra o “banditismo”, a não-aceitação da rotina do trabalho,
o abuso do álcool, o jogo, a falta de higiene (e as doenças decorrentes dela e de condições de
vida precárias) e a diversos tipos de “ignorância”, dentre os quais o analfabetismo. Observa-se
também a defesa da propriedade privada, da moral, da família nuclear tipicamente européia (o
registro do casamento e dos filhos implicaria em uma suposta adaptação às normas mais
“civilizadas” de convivência familiar) e da efetiva utilização, por parte da população –
principalmente a rural – do sistema padronizado de medidas e pesos legalmente reconhecido
pelo Estado. É uma ampliação, portanto, da lista de restrições da Comissão Radioeducativa da
CBR, responsável pela censura dos programas daquela rede de vida curta, conforme já
analisado no Capítulo 4.
Outros dois pontos de destaque são a promoção da educação profissional e técnica
para os trabalhadores e a intenção de incutir nos ouvintes o sentido de participação cívica e de
cumprimento de deveres. Esta seja, talvez, a característica comum de grande parte dos itens
elencados: a educação não é pensada exatamente como um direito, mas sobretudo como um
dever a ser cumprido para o fortalecimento econômico e cultural da nação, única
possibilidade de se aproximar do nível de vida dos países mais “civilizados”. As orientações
da PRD-5 seguiam princípios e recomendações similares a estes referentes à PRA-2.
Nesse relatório, Roquette também inseriu uma diretriz cuja finalidade era auxiliar a
PRD-5. Ao propor o “entendimento com os dirigentes da Prefeitura do Distrito Federal e de
associações artísticas e culturais, cívicas e militares para a transmissão de temporadas líricas,
concertos, audições, espetáculos de arte, conferências, congressos e comemorações cívicas”
(Roquette-Pinto, 1937, p. 3), procurava legitimar o regime de colaboração já existente entre a
Rádio Ministério da Educação e a Difusora. Ou seja, a sugestão era que a PRA-2 se assumisse
oficialmente como emissora que dava suporte à PRD-5. A PRA-2, que não era uma rádio
escolar como a PRD-5, também teria vantagens, pois se legitimaria no campo educativo, não
sendo caracterizado por ser predominantemente cultural. O esforço para fugir ao
encampamento do DIP exigia movimentos institucionais constantes como esse, que
confirmavam a necessidade da PRA-2 se manter subordinada ao Ministério da Educação.
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Um dos três eixos de programação que a PRA-2 deveria seguir era, portanto, a
“Educação”, ao lado da “Informação” e das “Notícias”. Na parte educativa, são mencionados
os vários níveis de educação e aparece inclusive menção à Extensão Universitária – o que
remete ao fato de que, caso a UDF de Anísio Teixeira tivesse vingado, a PRD-5 tenderia a se
consolidar como emissora da Universidade, cumprindo o papel de “Escola-rádio”. Na PRA-2,
a “Divulgação Científica e Extensão Universitária” consistiria em “estudos, informações
bibliográficas, críticas, cursos, conferências e palestras de vulgarização sobre problemas de
interesse cultural e artístico, científico e social” (Roquette-Pinto, 1937, p. 6). Desse modo, a
PRD-5 passava a influenciar a PRA-2, invertendo o movimento inicial quando de sua criação.
O perfil mais educativo a que a Rádio Ministério da Educação se propunha levou a
transmissões conjuntas com a PRD-5. Ambas se fortaleciam com esse regime de colaboração.
Um relatório de Tude de Souza e João Labre Jr. sobre as atividades do SRE informava que a
PRA-2 tinha irradiado 180 horas no mês de julho de 1943, 6 das quais em conjunto com a
PRD-5. Houve, ainda, 27 horas de transmissão da “Hora do Brasil” e o fornecimento de som
para a Difusora Municipal (em um total de 2 horas). Ademais, o SRE havia gravado 67 discos
naquele mês – 32 do próprio órgão e 35 “de outras procedências” (Brasil, MES, SRE, 1943).
O fornecimento de som e as transmissões conjuntas com a PRD-5 indicam que a
emissora da Prefeitura continuava utilizando a estrutura da PRA-2 como fazia desde o
princípio. Ainda que fosse uma porcentagem pequena do total de horas irradiadas (pouco mais
de 3%) comuns, os técnicos da PRA-2 continuavam a oferecer todo o apoio técnico para o
funcionamento da Difusora Municipal, mantendo seus custos mais baixos do que se tivesse
que arcar sozinha com as transmissões. Sem os colaboradores de Roquette, a emissora do
Distrito Federal dificilmente preservaria sua orientação escolar, educativa e cultural.

6.8. A influência da PRD-5 na radiodifusão da época: o DIP, a cultura oficial e a
educação
A idéia de montar uma rede nacional de rádios escolares havia sido projetada por
Roquette em 1926. Com o funcionamento da Rádio Escola Municipal (1934) e com a
transformação da Rádio Sociedade em emissora oficial da União (1936), criaram-se as
condições para que o campo mais amplo da radiodifusão educativo-cultral ganhasse novo
alento. O destaque das duas emissoras no aparelho estatal estimulou o DPDC a pretender
encampar para si tais iniciativas, que eram ligadas a instâncias governamentais da educação (a
Secretaria Geral de Educação e Cultura do DF e o Ministério da Educação). Como vimos, o
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próprio ministro Gustavo Capanema propôs o SNRE para proteger a PRA-2 das investidas de
Lourival Fontes. Mas não foi necessário, sendo que o SRE, órgão responsável pela PRA-2,
manteve sua organização inicial.
Apesar dessas disputas internas no governo Vargas, Lourival Fontes não teve
problemas em adotar princípios e orientações para o rádio que eram de Roquette-Pinto. Isso
pode ser observado no regimento do DIP, aprovado nos últimos dias de 1939, que previa uma
Divisão de Radiodifusão e uma Discoteca, dentre outras subdivisões administrativas do órgão
(Brasil, Leis, 1939, p. 1-2). Das várias de suas atividades previstas, a referida Divisão deveria:
b) promover a cooperação da União, dos Estados, dos Municípios e dos particulares de modo
a generalizar e difundir o uso do rádio nas escolas e estabelecimentos industriais e agrícolas;
c) fazer a censura prévia de programas radiofônicos e de letras para serem musicadas;
d) organizar um programa denominado “Hora do Brasil” que, realizado diariamente, será
obrigatoriamente retransmitido por todas as estações de broadcasting existentes no país
(Brasil, Leis, 1939, p. 2).

Roquette já havia tentado colocar em prática o programa nacional obrigatório anos
antes com a CBR, organização na qual a censura ocupava um papel central. Com efeito, o DIP
seguiu esse caminho: atuou na censura radiofônica e na transmissão da “Hora do Brasil”. Mas
também pretendia atuar na área educacional, o que aparecia no regimento com o objetivo de
difundir o veículo nas escolas, indústrias e no campo. Nesse aspecto, o modelo era parecido
com o da PRD-5, que tinha programas para professores, para crianças e para trabalhadores (do
campo e das cidades). Provavelmente o propósito educativo do DIP não foi posto em prática
em função dos insucessos de Lourival Fontes em suas disputas com Roquette e Capanema.
Ainda assim, a afinidade de ideais é inegável, indicando a influência que o antropólogo teve
na constituição e no desenvolvimento do campo da radiodifusão educativa no Brasil. Outros
elementos da concepção roquetteana de radioeducação se encontram em um dos tópicos do
regimento do DIP:
j) levar, através do rádio, às aglomerações que se acham situadas em zonas afastadas dos
centros irradiadores de cultura do país, elementos capazes de aumentar o contingente de
conhecimentos práticos necessários a uma evolução rápida, obedecendo às seguintes
condições:
1) programas que facilitem a divulgação, de modo prático e atraente, das conquistas do
homem em todos os ramos de suas atividades;
2) esses programas, a cargo de técnicos, compreenderão um serviço de consultas destinado
a cooperar na resolução dos problemas diversos que enfrenta diariamente o habitante do
interior;
3) entre outros assuntos, deverá tratar dos seguintes: Agricultura, Pecuária, Indústria,
Comércio, Higiene, Puericultura, Viação, Mecânica, Direito, Odontologia, Química, Física,
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Pesca, Esportes, Ciências Domésticas, Navegação, História do Brasil, Literatura Brasileira,
línguas, rádio, História das Artes, Eletricidade e ofícios diversos;
4) essas matérias serão transmitidas em forma de curso prático ao alcance popular (Brasil,
Leis, 1939, p. 2-3).

Destacam-se alguns pontos do excerto. 1) O objetivo de transmitir programas
“necessários a uma evolução rápida” da cultura do habitante rural. Portanto, aparece a noção
de que há “selvagens” a serem resgatados pela vanguarda do conhecimento. 2) A preocupação
em aumentar a produtividade do trabalhador e diminuir os problemas ligados à saúde pública
nessas regiões, através da difusão de conhecimentos básicos sobre suas atividades
profissionais, higiene e cuidados domésticos, dentre outros. Tudo em uma linguagem de
“alcance popular”, ou seja, orientada àqueles que possuíam menor capital cultural. 3) A
Divisão de Radiodifusão deveria se encarregar de transmitir atos e boletins do governo federal
(como fazem hoje as emissoras de rádio e TV oficiais das diversas unidades federativas), a
previsão do tempo, um programa para exaltar os fatos e nomes da história do Brasil e um
programa em língua estrangeira (ondas curtas) para decantar as belezas e curiosidades do país,
com a finalidade de “que possa constituir atração para o turista” (Brasil, Leis, 1939, p. 2).
É provável que Genolino Amado tenha se inspirado nas amplas instruções contidas
nesse regimento para apresentar seu Plano radiofônico apresentado ao Presidente da
República (1942), pretendendo estruturar a rede nacional de radiodifusão que o DIP já previa
e pela qual Roquette já havia lutado anos antes com a CBR, mas que ainda não tinha sido
concretizada. Sabendo que não disporia de recursos para efetivá-la, propôs a constituição de
uma emissora oficiosa. Comecemos pelo fim, ou seja, a proposta de Genolino Amado:
Há um meio, porém, de alcançar todos os bons resultados, sanando-se todos os
inconvenientes. Esse meio consiste em confiar a exploração da emissora a uma empresa
concessionária de reconhecida idoneidade, integrada com o pensamento e os ideais do
governo, pronta a servi-lo no empenho de servir ao Brasil, oferecendo ainda garantias nítidas
de ordem cultural, de capacidade educativa e de conhecimento técnico e de broadcasting.
(…) [A] publicidade, devidamente selecionada e fiscalizada por quem o governo designasse
para esse fim, não comprometeria de modo nenhum a dignidade e o nível cultural da estação,
servindo antes para atestar a independência dos seus recursos financeiros e a amplitude da sua
aceitação popular. Se jornais até mesmo oficiosos podem perfeitamente publicar anúncios sem
perda do seu prestígio, porque não poderia fazê-lo uma emissora cuja aparelhagem foi cedida
a troca de serviços que justificam largamente essa concessão? (Amado, 1942, p. 10-11).

Em síntese, como o campo da radiodifusão educativo-cultural via-se ameaçado pela
lógica comercial que imperava no mercado radiofônico (vivia-se a “era de ouro” do veículo) e
o governo não se dispôs a fazer investimentos expressivos no sentido de promover emissoras
públicas fortes, a idéia era tentar conciliar ambos: a publicidade seria permitida dentro dos
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limites da censura, mas a programação seria rigidamente controlada (“oferecendo garantias
nítidas de ordem cultural, de capacidade educativa e de conhecimento técnico e de
broadcasting”). Note-se que o texto não propunha o financiamento público dessa(s)
emissora(s), mas apenas “apoio” estatal, ou seja, controle. Com isso, os custos de manutenção
da emissora ficariam nas mãos da concessionária. O ônus ficaria com a iniciativa privada e a
direção seria estatal. Isso para dar maior credibilidade junto à população aos programas, pois
o autor, que já havia trabalhado na PRD-5, adverte acerca da percepção do público de que a
cultura oficial não era bem recebida: “A MELHOR PROPAGANDA DO GOVERNO É
AQUELA QUE SE REALIZA FORA DO GOVERNO, servindo-o sem parecer que está a seu
serviço” (Amado, 1942, p. 10, grifos do original).
Retornemos, agora, aos argumentos apresentados no decorrer da exposição, que
revelam a influência de Roquette-Pinto nos debates internos ao varguismo sobre o rádio. Um
primeiro elemento é a idéia de que o veículo seria o melhor meio de integração nacional:
(…) é o único instrumento de comunicação capaz de estender-se simultaneamente a todo o
território brasileiro, ligando as populações mais diversas e mais distantes entre si na mesma
rede de informação ou de emoção. Favorece-o a imensidade do país, que tanto prejudica o
jornal. Enquanto a imprensa é obrigada a fracionar-se em órgãos locais, atendendo a um
público reduzido, o rádio pode conservar-se num bloco nacional, atuando sobre todo o país
através das poderosas estações da capital (ibidem, p. 2-3).

A radiodifusão era contrastada à imprensa escrita inclusive em números: “segundo
informação confidencial, a Rádio Tupi recebe maior número de cartas e telegramas (…) do
que todos os órgãos dos Diários Associados, de cuja organização faz parte a mesma emissora”
(ibidem, p. 3). A utilização desse dado também remete à metodologia da PRD-5, que pedia
aos alunos inscritos que enviassem seus trabalhos para serem comentados pelos professores
nas transmissões. O envio dos trabalhos não era apenas uma aplicação dos “métodos ativos”,
mas sobretudo era um instrumento de avaliação interna do alcance da emissora e de
propaganda voltada ao seu fortalecimento diante de suas concorrentes privadas. A medição da
quantidade de trabalhos enviados era um parâmetro que pretendia ter valor similar ao registro
de quantas cartas os radiouvintes enviavam às emissoras comerciais.
O argumento central para criar a estação oficiosa do governo residia no fato de que as
rádios comerciais não estariam cumprindo os “‘fins eminentemente educativos e
nacionalistas’ que lhe prescreveram as leis (…) baixadas pelo governo de V. Excia” (ibidem,
p. 3). O problema é formulado segundo a visão dos radioeducadores de então:
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Entregues à exploração industrial do microfone e sujeitas somente ao controle do DIP no
que se refere a assuntos políticos ou de moralidade pública, as emissoras particulares cuidam
quase exclusivamente de fornecer programas que atendam ao interesse dos anunciantes e
estes, por sua vez, preferem o que lhes parece de mais fácil aceitação – isto é, música mais
elementar, a sentimentalidade mais entorpecedora da energia popular, o humorismo mais
barato. É geralmente em linguagem de gíria, ao som das batucadas do morro, para a exaltação
da malandragem que se utiliza o grande instrumento educacional (ibidem, p. 4).

Chama a atenção, em um primeiro momento, que a censura do DIP seja apontada
como insuficiente. Falar em censura dos meios de comunicação é algo chocante nos tempos
de hoje mas, antes da Revolução de 1930 e mesmo no período anterior ao Estado Novo, o
assunto era normalmente discutido e apoiado por muitos. O próprio Roquette havia liderado,
como vimos, a iniciativa de estabelecer a censura pela CBR (antes do Estado Novo). Desse
modo, seria anacrônico esperar posições mais “democráticas” naquela época, que eram a
exceção e não a regra. A oligarquia paulista que lutou contra Vargas em 1932 não tinha
posturas tão diferentes nesse campo e talvez mesmo a “esquerda” fosse similar, se alçada ao
poder. Nesse caso específico, no entanto, a questão era a disputa entre o órgão de propaganda
(DIP) e o campo educativo (cristalizado na figura de Roquette). Pode-se entender que a
reclamação das limitações e da suposta ineficiência da censura do DIP como um recurso de
argumentação política no sentido de que o campo educativo conseguisse hegemonizar os
destinos da radiodifusão no âmbito do Estado.
O problema do plano de Genolino Amado é que a indução estatal à oferta da
programação das emissoras do campo comercial tinha limites, pois estas últimas podiam
facilmente aceitar programas de “baixa qualidade” pelo fato da maioria dos ouvintes ter um
capital cultural baixo. Pierre Bourdieu oferece explicação correlata (com destaque para o fim
do trecho a seguir) para a aceitação da indústria cultural na atualidade: “as produções de
massa da cultura industrial são de certa forma plebiscitadas pelo grande público e, em
particular, pelos jovens de todos os países do mundo, ao mesmo tempo porque são mais
acessíveis (o consumo desses produtos supõe menos capital cultural)” (Bourdieu, 2001a, p.
85, grifo do original).
Com a diferença evidente de que suas preocupações não eram exatamente
democráticas66, Genolino Amado identificava que o rádio comercial, em sua necessidade de
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São enormes as diferenças de Bourdieu na França da década de 1990 e Amado em plena defesa da ditadura
varguista. Bourdieu propõe um internacionalismo intelectual que não confine a produção artística e literária aos
padrões ditados pelo mercado por ser a favor da democratização das instituições sociais e do estímulo a uma
efetiva diversidade de manifestações culturais. Amado, por sua vez, assim como tantos outros à época, combatia
a lógica da radiodifusão comercial pois esta atrapalhava o intuito de impor a “elevação” cultural dos
“incivilizados”: uma versão do que Roquette chamava de dar ao “povo” o que ele precisava e não o que queria.
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vender, se submetia a padrões de cultura considerados inaceitáveis para os intelectuais. Eis
como Roquette discute a questão:
O kitsch foi encontrar no rádio o seu meio próprio. Os criadores e artistas (intelectuais em
geral), ao invés de reagirem e de encontrarem novas formas de comunicação para atenderem a
essa gama nova de público que o rádio atingia, enclausuraram-se, distanciando-se cada vez
mais dos meios de massa e deixando até de criticá-los, os ignoraram constituindo-se em
verdadeira casta que não desejava contato ou menção ao veículo.
Enquanto isso, voltados para um público heterogêneo e desprovido de qualquer
informação cultural, os produtores adotaram a “média do gosto” que veio dilapidar e até
destruir as características culturais distintas de vários grupos e até de regiões inteiras,
instituindo o kitsch (Federico, 1982, p. 61).

Portanto, os intelectuais entendiam que deveriam assumir o papel de lideranças
culturais, sem o quê o rádio comercial promoveria a decadência moral e ameaçaria inclusive a
matéria-prima da cultura nacional: o folclore (“dilapidar e até destruir as características
culturais distintas de vários grupos e até de regiões inteiras”). A indústria cultural trazia a
influência “sentimental” das “batucadas do morro”. Para superar a “incivilização” do “povo”,
denunciada por Anísio Teixeira desde a transmissão de inauguração da PRD-5, a radiodifusão
deveria promover programas que incrementassem progressivamente o capital cultural dos
ouvintes, tanto nas emissoras oficiais quanto nas privadas. Genolino Amado citava como
exemplo os programas “Comentário Nacional” (Gilson Amado) e “Biblioteca no Ar” (dele
próprio), ambos da Mayrink Veiga, e acrescentava: “o certo é que o povo só aceita programas
inferiores quando não tem outros que possa escolher ou quando os que se apresentam sob
rótulos culturais não atendem à maneira amena, atrativa e sugestionadora que exige o
microfone. (Amado, 1942, p. 4).
O plano de Genolino Amado foi significativo por representar os fundamentos do que
deveria ser a cultura oficial que se desenhava naquele contexto. Seguia as concepções
roquetteanas também na medida em que pretendia moldar uma nação unificada e forte a partir
da educação e da cultura:
Imagine V. Excia. o efeito salutar que produziria uma grande estação transmissora, tão
potente como as melhores da capital, abrangendo com as suas antenas todo o país – estação ao
serviço do governo e do Brasil, fazendo a propaganda de um e a exaltação do outro,
apresentando programas de alto nível artístico e literário, mas ao sabor do público, desfrutando
de larga popularidade e simpatias gerais sem perder o seu sentido educativo e cívico. Imagine
essa estação funcionando para instruir o povo ao mesmo tempo que o encantasse e distraísse;
exprimindo o pensamento e orientação do governo sobre todos os assuntos como opinião sua e
espontânea sem aparência oficial ou mesmo oficiosa; fazendo a boa música ser apreciada,
vulgarizando conhecimentos úteis em forma tão atraente como a das irradiações de caráter
meramente recreativo; sendo popular sem ser vulgar, sendo culta sem ser aristocrática, séria
no sentido, leve na apresentação (ibidem, p. 8).
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Por fim, Amado lembrava que o Ministério da Educação tinha uma estação
transmissora de 25kW, capaz de cobrir o território nacional, tão potente quanto as grandes
emissoras do país, que não estava sendo utilizada. Portanto, dizia que seu projeto não teria
custos. O Estado não arcaria com a instalação, mas é difícil imaginar uma empresa privada
aceitar ser concessionária da emissora ficando apenas com o ônus e sem poder controlar seus
programas. Como seria possível agradar ao público (para ter publicidade e sobreviver
financeiramente) estando sob ordens estritas de um Estado que, no final das contas, daria aos
ouvintes o que eles precisavam e não o que queriam? O projeto não foi levado adiante. A
suposta capacidade estatal de induzir uma “boa” programação comercial teve impacto
modesto nas emissoras privadas: não passou desapercebida, mas em nenhum momento sequer
ameaçou a hegemonia da lógica mercantil. Não era uma questão de quantidade de ouvintes
atingidos, dos custos ou da potência da estação, mas sim de concepção.
Embora o regime varguista fosse afeito a dirigismos, não investiu recursos nas
propostas dos radioeducadores, uma vez que os retornos destas eram limitados. O varguismo
promoveu iniciativas pontuais – apenas a censura teve força – no sentido de criar estruturas
organizacionais do Estado capazes de fazer frente às emissoras particulares ou induzir as suas
ofertas de programação. Ao contrário, abriu caminho para a expansão da iniciativa privada
com as leis regulamentadoras da radiodifusão no início da década de 1930. Na verdade, a
radioeducação do período, iniciada de modo sistemático por Roquette-Pinto com a Rádio
Escola, restringiu-se a uma iniciativa de educadores e intelectuais movidos pelo ideal de
construção da identidade nacional, mas em grande medida restritos a seu próprio grupo.
Se, nas rádios comerciais, as iniciativas de “refinamento” cultural eram isoladas, a
PRA-2 e a PRD-5 não eram expressivas a ponto de concorrer no mercado de igual para igual,
tendo um público restrito. Mesmo assim, Genolino Amado, Roquette-Pinto e outros
acreditavam que bastava uma rede nacional controlada – diretamente ou não – pelo Estado
para induzir a oferta de “bons” programas nas emissoras privadas. Imaginavam que o “povo”
só estava aguardando ser “civilizado” e que esta era a missão dos intelectuais e do Estado.
Consolidado o SRE (PRA-2), com Fernando Tude de Souza sucedendo Roquette, as
orientações do antropólogo em relação à radioeducação permaneceram. Em relatório para a
Unesco de 1950 sobre o estado da radiodifusão educativa no Brasil, Tude afirmava que o
rádio não solucionaria o problema do analfabetismo (que só poderia ser resolvido pela escola
presencial), mas seria um bom meio complementar para se alcançar adultos iletrados e
crianças sem acesso à escola, principalmente em zonas rurais e para campanhas de saúde.
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Alertava para a necessidade de “boa vontade” dos ouvintes e da recepção controlada para que
o rádio tivesse êxito como ferramenta pedagógica (Williams, 1950, p. 31-35). Portanto, os
preceitos de Roquette continuavam a ser seguidos: enfoque na educação de adultos,
concepção de que o rádio não poderia relegar a escola a um segundo plano, nacionalismo
(integração do território e do interior sertanejo) e higienismo no conteúdo da programação.
O mais característico dos discursos analisados dos diversos agentes relacionados ao
campo da radiodifusão educativo-cultural é que seus autores tinham prevenções e
preconceitos abertos contra amplos segmentos da população (particularmente os negros
urbanos). A massa amorfa denominada “povo” era destituída de vontades, “incivilizada”,
infantilizada e, sob algumas circunstâncias, considerada perigosa. Mas imputavam a ela uma
série de pressupostos e expectativas: esse mesmo “povo” era visto como dócil ao processo de
aceitação da “boa” cultura a ser transmitida pelos “sábios”, justificativa pela qual as rádios
comerciais deveriam aceitar as diretrizes educativo-culturais do Estado e da intelectualidade.
A radiodifusão educativa não cumpriu suas promessas de contribuir para diminuir o
analfabetismo e “elevar” o nível cultural do “povo”. No entanto, suas concepções e ideais
foram reafirmados nas diversas modalidades de educação não-presencial experimentadas no
Brasil ao longo das décadas e ainda persistem até hoje.

6.8.1. “Universidade Aberta” e “Universidade do Ar”
Nos anos 1940, um dos projetos de utilização de veículos de comunicação de massa
para a educação, influenciado pelas iniciativas de Roquette-Pinto, foi o “Universidade
Aberta” (1941-43), “programa transmitido pela Rádio Nacional, a maior emissora da América
Latina na época” (Blois, 2005, p. 5). No entanto, a lógica de funcionamento da emissora era
diferente das rádios analisadas anteriormente. Como ressalta Miriam Goldfeder, “a PRE-8
possuía uma organização empresarial, altamente centralizada e administrada através de
departamentos com funções definidas, não recebendo financiamento oficial. Era sustentada
por verbas publicitárias” (Goldfeder, 1980, p. 42).
Parte da programação da Rádio Nacional era reservada a propósitos culturais e
educativos: em 1945, 4,4% da programação semanal da Rádio Nacional era voltada para a
“música clássica ou semiclássica” e mais 4,4% para “programas educativos”, compondo as
menores parcelas da programação junto com os “programas de auditórios” (4%);
predominavam “música variada” (maior índice: 26%), “radioteatro” (14,3%), “variedades”
(14,1%), “música popular brasileira” (11%), “informativos e crônicas” (11%) e “cultura
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física” (9,9%) (Saroldi e Moreira, 1988, p. 54). Outras programações ocupavam os 0,9%
restantes. Em suma, pouco menos de 10% de conteúdos educativo-culturais. Era pouco, mas
esse campo da radiodifusão havia conseguido ocupar algum espaço mesmo emissoras que
privilegiavam a cultura popular urbana.
O professor Benjamin do Lago também tinha o programa educativo “Desfile da
Juventude” (Mayrink Veiga). “Essa realização encontrou eco no seio da mocidade estudantil,
chegando a ser articuladas cerca de 80 escolas” (Sampaio, 1984, p. 145). Em decorrência da
iniciativa, Lago foi convidado a organizar uma radioescola para o governo estadual paulista,
que se concretizou com a “Universidade do Ar” em 1945, cursos comerciais promovidos pelo
Senac, Sesc e Emissoras Associadas e transmitidos na Rádio Nacional. O objetivo era “treinar
os pequenos comerciantes e seus empregados. Os alunos, reunidos em núcleos de recepção,
ouviam as aulas e depois debatiam os assuntos nelas tratados. Havia avaliação da
aprendizagem e esta era feita nos próprios núcleos, (…) [em] duas provas parciais” (Sampaio,
1984, p. 146).
Outra experiência que similar à tentativa de tornar a PRD-5 a emissora oficial da UDF
na administração Anísio Teixeira no Distrito Federal se repetiu quase 20 anos depois:
(…) nos anos 50, a Universidade de São Paulo começa uma série de emissões radiofônicas,
com o objetivo de divulgar os fatos da vida acadêmica. No fim dos anos 50 surgem grandes
projetos de radiodifusão educativa, e as atividades se intensificam na década de 60, quando as
mais importantes iniciativas começam a tomar corpo, com a finalidade de usar os meios a
serviço do ensino (Amayo, 1992, p. 124).

Em suma, os desenvolvimentos da radiodifusão educativa foram diversos, mas a
matriz roquetteana representou sempre uma referência que se reproduziu, ao menos
parcialmente, nesses projetos posteriores. O antropólogo inaugurou um ciclo de montagem da
cultura oficial brasileira através dos meios de comunicação. Mais tarde, a TV também
ingressou como ferramenta de auxílio à educação, mas o sonho de Roquette de organizar uma
rede nacional de teor escolar permaneceu irrealizada, seja no rádio ou na TV.
Roquette-Pinto, um policy maker brasileiro da radiodifusão escolar – como tantos
outros que assumiram esse papel em outras áreas da educação –, enfrentava uma questão
estrutural das tecnologias educacionais que talvez seja insuperável, em certo aspecto, como
nos faz refletir Larry Cuban:
A principal resistência em converter salas de aula em empreendimentos técnicos, como eu
sugiro, advém das realidades organizacionais da escola, da vida escolar e da perspectiva
holística dos professores a respeito de o que é importante para os jovens. Sem saber
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exatamente quais serão as conseqüências previsíveis – e muito menos as imprevisíveis – de
inundar as salas de aula com máquinas, a prudência sugeriria acender uma luz amarela ao
invés de uma luz verde (Cuban, 1986, p. 90)67.

Essas reflexões remontam a um momento em que o pesquisador tentava responder à
adequação ou não da adoção de computadores nas escolas dos EUA – ou, mais precisamente,
se tal processo fosse levado adiante, quais os problemas que enfrentaria. Suas conclusões são
cuidadosas, porém contundentes, pensando em cenários distintos. No primeiro, o sistema de
ensino teria que ser absolutamente remodelado em função do impacto das “novas
tecnologias”, fazendo com que o professor assumisse um papel totalmente novo na relação de
aprendizado, relação esta na qual o aluno interage mais ativamente com máquinas. Nesse
caso, os computadores serviriam para proporcionar um aprendizado com mais momentos de
espontaneidade, imprevisibilidade e oportunidades de desenvolvimento educacional do aluno.
No segundo cenário, os métodos pedagógicos tradicionais deveriam ser aperfeiçoados (e não
desvalorizados em detrimento da tecnologia), por se considerar que portam uma certa essência
fundada no afetivo e no crescimento cognitivo, elementos a serem estimulados e não
satirizados (ibidem, p. 91).
Para além dessas questões, ressalto dificuldades no processo pedagógico que talvez
possam ser identificadas em pelo menos dois pontos críticos: como apreender algum
conhecimento? Como selecionar, dentre as informações disponíveis, as mais relevantes?
Qualquer tecnologia educacional, do giz e lousa até o computador e a internet, não é capaz,
por si só, de criar o estímulo suficiente para um aluno seguir em seu processo de
conhecimento. Este depende, também, das condições sociais em que os saberes são
produzidos e transmitidos, das hierarquias socioculturais envolvidas no aprendizado, dos
campos (na acepção de Bourdieu) de poder nos quais o aprender se insere, na postura do
professor em relação ao aluno e a tantos outros elementos não relacionados diretamente às
tecnologias.

67

No original: “The major resistance to converting classrooms into technical enterprises, as I suggest, has come
from the organizational realities of school and classroom life and the teacher’s holistic perspective on what’s
important to young people. Without knowing exactly what the anticipated – much less the unanticipated –
consequences of shipping machines into classrooms will be, prudence would suggest a yellow flashing light
rather than a green one”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de uma área ainda pouco explorada por estudos acadêmicos, sobretudo no
período abordado, é relevante sistematizar alguns pontos que permitam traçar os contornos
gerais das propostas radioeducativas das primeiras décadas da radiodifusão, com especial
atenção para as iniciativas radioescolares de Roquette-Pinto, objeto da presente pesquisa.
Primeiramente, lembro que esta análise tem como foco o projeto de um intelectual que
buscava intervir na realidade social para resolver o que entendia serem os problemas do país,
detectados por meio da ferramenta representada pelo diagnóstico que a antropologia – e certas
correntes do pensamento social de seu tempo, com destaque para Manoel Bomfim, Alberto
Torres e Euclides da Cunha – pôde lhe oferecer.
A biografia de Edgard Roquette-Pinto é um labirinto difícil de se percorrer, repleto de
“armadilhas” pelo caminho, que tentam sempre encaminhar para a leitura de um personagem
“vocacionado” desde cedo, “à frente de seu tempo”, supostamente anti-racista e quase que
“bom senhor”. Para tentar desmistificar algumas dessas representações sociais, foi necessário
reconstruir seus percalços, reconversões sociais e simbólicas, inserção institucional e
trajetória de construção de seu pensamento.
Nesse percurso, foi possível detectar sinais do artificialismo da construção de suas
“vocações”, que se alteravam conforme não conseguia certos espaços desejados de inserção
social, institucional e simbólica. Ao ingressar em uma carreira marginalizada (em comparação
com as atividades mais valorizadas: forças armadas, medicina, engenharia ou direito), a
antropologia, mas que se desenvolvia no âmbito do prestigiado Museu Nacional, Roquette
encontrou a base a partir da qual pôde constituir seu prestígio. Foi nessa instituição que
estruturou as bases de seu pensamento, fundamentado no naturalismo e no positivismo, além
dos autores já mencionados. Posicionou-se contra os eugenistas mais radicais e ganhou
notoriedade com Rondônia, tendo criado identidade intelectual que o colocava, em certa
medida, como outsider do pensamento hegemônico na década de 1910.
Aparentemente anti-racista por esse motivo, tornou-se ideólogo da mestiçagem
nacional, postura que foi mais amplamente difundida através da obra de Gilberto Freyre, mais
tarde. No entanto, seu pensamento o encaminhava para uma leitura hierarquizada do
comportamento psicológico das raças, que refletia valores sociais que vinham de sua infância.
Neto de um senhor de escravos, havia introjetado a hierarquização paternalista, aristocrática e
senhorial do regime escravista. A diferença residia no fato de que tentava (re)atualizar tais
valores para o contexto de um país e uma sociedade que modernizavam. Desse modo, de
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modo ambíguo, cindido e complexo, conseguia preservar com relativa coerência tendências
liberais e anti-liberais diante do panorama de desilusão com a República.
Roquette considerava tanto a Natureza quanto a cultura como variáveis explicativas
das sociedades, ainda que a segunda fosse entendida sob parâmetros ainda muito
psicobiologizados. Enquanto o “diagnóstico” dos problemas brasileiros era realizado através
dos recursos da Antropologia Física (as medições), a inserção do fator cultura lhe forneceu o
principal “remédio” para “melhorar” o “povo” e construir uma nação desenvolvida: a
educação.
Com as diversas mudanças sociais, urbanas, de Estado e ocorridas na dinâmica da
intelligentsia brasileira nos anos 1920, as idéias que já vinha cultivando convergiram e
encontraram espaço de expressão em entidades como a ABE, que influenciou e pela qual foi
influenciado. Paralelamente, conseguiu ser admitido na ABL e chegou à direção do MN. Com
esse conjunto, pôde se converter de cientista em educador, processo que se deu através de sua
inserção na radiodifusão e no cinema, meios que lhe permitiram marcar posição no debate
acerca da educação nacional naquela época.
No que se refere ao rádio, conseguiu habilmente as credenciais para ser reconhecido
oficialmente como “pai” do veículo. Tratou de buscar uma linguagem própria ao meio de
comunicação, tendo como espaço de experimentação a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro
(PRA-2) desde 1923. Nela, priorizava conferências e palestras de intelectuais, música
sobretudo operística, noticiário jornalístico comentado (leitura autorizada) e ensino de
línguas. Em uma época que a radiodifusão tinha relativamente poucos ouvintes, as rádiossociedades tinham maior liberdade para impor a lógica autoregulatória do saber erudito.
Mesmo assim, alguns radiouvintes já reclamavam do teor extremamente formal da
programação.
O objetivo do antropólogo era, através do rádio, levar “civilização” a todos os cantos
do país, “resgatando” o “sertanejo” do seu estado de suposto “atraso” e trazê-lo para a
possibilidade de integração subordinada ao desenvolvimento econômico nacional. Era uma
proposta de modernização conservadora, na qual o valor democrático não era exatamente uma
prioridade. No entanto, o veículo de comunicação não tinha alcance suficiente para esse
objetivo, tendo restringido sua maior força ao ambiente urbano. De qualquer modo,
permaneceu o objetivo de levar “civilização”, uma estética “elevada” e uma “cultura
desinteressada” para os ouvintes. Isso fazia do eruditismo um elemento distintivo da
concepção de radiodifusão de Roquette.
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Nos primeiros anos do rádio, o antropólogo via o meio de comunicação a partir da
concepção de “radiocultura”, que priorizava a difusão cultural e menos o ensino em um
sentido mais restrito. A partir de meados dos anos 1920, começou a deslocar esse
entendimento para a noção de “radioeducação”, aproximando mais o veículo da perspectiva
presente nas iniciativas reformistas dos educadores daquela década. Nesse contexto, formulou
a proposta de constituição de radioescolas municipais e estaduais pelo país, destinadas a
suprir a falta de escolas presenciais destinadas a educar maciçamente o “povo”. Era a sua
contribuição para o debate pedagógico do momento. Ao mesmo tempo, fez do Museu
Nacional um espaço aberto para a “educação popular”, convertendo suas reflexões e ideais
derivados da antropologia em ensino aberto ao público. A noção de difusão cultural do MN
foi um dos elementos fundamentais para constituir a formatação do projeto da PRD-5.
Com a Reforma Fernando de Azevedo no Distrito Federal (1928) e a previsão de uma
Rádio Escola, que foi criada para que Roquette ocupasse o posto, teve a primeira
oportunidade institucional de realizar seu projeto educativo. No entanto, a iniciativa não foi
concretizada e nem mesmo a PRA-2 conseguiu a função prevista na legislação de 1928, por
uma série de empecilhos e dificuldades de negociação com os poderes públicos para que isso
se concretizasse. De qualquer forma, o debate acerca do uso dos meios de comunicação
modernos nas escolas ganhou grande força nesse final de década (com destaque para o rádio e
o cinema), inclusive com diversas iniciativas nesse sentido, algumas não saindo do papel e
outras sendo realizadas por pouco tempo e em pequena escala.
Nesse contexto de efervescência dos debates acerca das tecnologias educacionais,
Roquette pavimentou, ao longo de alguns anos, o caminho que lhe permitiu colocar em
prática o primeiro projeto sistemático radioescolar brasileiro: a Rádio Escola Municipal do
Distrito Federal (PRD-5), inaugurada em 1934. A proximidade de Anísio e Roquette, que
divulgou o Manifesto dos pioneiros da educação nova (1932) através do rádio e que foi um
dos signatários do documento, assim como a orientação reformista e experimentalista do IERJ
e da Instrução Pública carioca, foi um dos elementos que auxiliaram a criar o clima propício
para a concretização da Rádio Escola Municipal do Distrito Federal.
O modelo da PRD-5 inspirou-se na combinação de múltiplas experiências
radioescolares no mundo, bem como no debate nacional sobre o que já se realizava sobre o
tema, particularmente tendo como referência alguns programas que já promoviam o ensino na
Rádio Sociedade do Rio de Janeiro (PRA-2).
A Rádio Escola Municipal foi abrigada no IERJ, onde Roquette tinha bom trânsito e
contou com o apoio efetivo de Anísio Teixeira na gestão da educação do DF. Se a PRA-2 era
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uma emissora mais caracteristicamente radiocultural, a PRD-5 constituíu-se prioritariamente
radioescolar, focando-se na produção de programas para o primário, para professores e como
meio de educação para aqueles que já não mais estavam em idade escolar.
Do ponto de vista educativo, se podemos dizer que o projeto da Rádio Sociedade era
mais diretamente ligado a uma tentativa de “pedagogia da erudição”, com perspectiva não
restrita ao escolar e ao educacional, a Rádio Escola preservava parte desse intento e
acrescentava a noção de “escola única”. Educação para o trabalho e difusão de uma “cultura
desinteressada” coexistiam harmoniosamente na PRD-5, o que correspondia à perspectiva de
Anísio Teixeira de que a escola não deveria ser baseada em um sistema “dual”, caracterizado
por oferecer uma educação para a elite e outra profissionalizante para as maiorias. Desse
modo, o ambíguo Roquette fundamentava seu projeto radioescolar na eruditização e
“civilização” dos ouvintes, adotando uma postura dirigista (dizia ser preciso dar ao “povo” o
que ele precisa e não o que ele quer), moralizante, oficialista e amplamente favorável à
censura, mas ao mesmo tempo coadunava-se com o propósito liberal democratizante de
Anísio Teixeira na promoção da “escola única”.
Paralelamente, fortaleceu com a emissora escolar a tentativa de constituição da UDF a
partir do tripé pesquisa, ensino e extensão. Se o ambiente universitário deveria produzir a
“alta cultura”, era preciso difundi-la para a sociedade. A PRD-5 teria exatamente a
responsabilidade de assumir esse papel de extensão universitária, previsto na constituição da
UDF através da “Escola-Rádio”. Com o desmonte da Universidade na segunda metade da
década de 1930, a Rádio Escola de Roquette não conseguiu se expandir e ganhar espaço tal
como pretendia, restringindo seu espectro de ação. Em 1937, o antropólogo ficou
exclusivamente dirigindo o Ince e a PRD-5 passou a ser dirigida por Maciel Pinheiro. Perdeu
seu caráter educativo pouco depois do fim do Estado Novo, sendo retomada essa perspectiva
com Fernando Raja Gabaglia à frente da Secretaria de Educação do DF nos anos 1950.
A influência do escolanovismo se evidenciava pela busca de uma metodologia que
tornasse mais suaves e atrativos os conhecimentos científicos desenvolvidos na programação.
Se havia tendências conservadoras evidentes na Rádio Escola, também se expressava uma
perspectiva mais liberal, que visava constituir uma linguagem radiofônica pedagogizada e
tecnicamente eficiente.
No que se refere à influência da radioeducação de outros países, a PRD-5 espelhou-se
nos modelos existentes em países como os EUA, a Inglaterra, a Itália e a Alemanha para
conformar o padrão desejado de radioescolas. Dos EUA, o foco no ensino primário; da
Inglaterra, a referência que representavam os programas infantis da BBC; da Itália, o uso do
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rádio como difusão da cultura oficial e a inspiração para programas de estímulo ao trabalho
ordeiro e relativos ao ensino agrícola; da Alemanha, a inspiração dos círculos de ouvintes
(recepção organizada), irrealizada na prática.
Um pano de fundo comum aos ideais da época, e que são refletidos plenamente no
projeto radioescolar de Roquette-Pinto, é o nacionalismo. A despeito das diferentes linhas de
pensamento e ideologias em competição naquele contexto, havia o denominador comum de
buscar, programaticamente (posturas anti-programáticas, como a sátira, eram relegadas ao
menosprezo do establishment intelectual), a construção da nação. Para isso, entendia-se que
era preciso começar pelo princípio: “fazer” um “povo”. A intelligentsia havia elegido a ela
própria como única vanguarda capaz de liderar tal processo, formatando a “massa amorfa” e
orientando a classe política nos destinos de condução do país.
A fermentação dessa noção vinha, de modo intenso, pelo menos desde a ABE, que era
produto do fracasso de constituição de um partido de apoio à Revolução de 1924 no Distrito
Federal. Roquette encontrou no rádio o meio de expressar esse projeto nacional da
intelectualidade, assim como outros seus colegas buscaram outros meios. Um dos temas que
mais mobilizava a entidade era o analfabetismo e a proposta radioescolar de Roquette inseriuse nesse debate.
Como contraponto às iniciativas do antropólogo, mostrou-se relevante analisar
aspectos pontuais da tentativa mal-sucedida de Mário de Andrade concretizar uma RádioEscola no período em que esteve à frente do Departamento de Cultura paulistano, na segunda
metade da década de 1930. Mário não tinha ligações no meio radiofônico a ponto de criar uma
Rádio-Escola em São Paulo com parcos recursos e com colaboradores abnegados, operação
que Roquette conseguiu fazer no Rio de Janeiro, sobretudo porque contava com a estrutura
prévia da PRA-2 para escorar quaisquer dificuldades mais dramáticas que a PRD-5 sofresse.
No entanto, o fracasso de Mário o levou a perceber que o campo da radiodifusão
educativo-cultural não tinha condições (e nem apoio estatal, sobretudo em termos de recursos
financeiros) de fazer frente à programação regida pela lógica comercial, que muitas vezes
impunha o “mau gosto” do “popularesco” aos ouvintes. Desse modo, o modernista abriu-se
mais para aceitar algumas manifestações da cultura popular urbana, contanto que estas fossem
capazes de promover a mestiçagem cultural. Mantinha algum ranço hierarquizador da cultura
erudita como preferível mas, caso não fosse possível de forma alguma o saber culto se impor,
os intelectuais deveriam se aliar à lógica da “indústria cultural” para que fosse possível criar
as condições para alguma perspectiva de “elevação” cultural do gosto popular.
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Roquette-Pinto, talvez por ter conseguido efetivar a PRD-5, pôde se encastelar mais
em posições eruditizantes. A tolerância dele e de seu grupo de colaboradores para com o
popular urbano não foi tal como a de Mário de Andrade. Nesse contexto, permanecia uma
proposta eruditizante na Rádio Escola Municipal do DF.
No entanto, até que ponto seria possível realizar tal projeto, dado que a aquisição de
capital cultural não se faz a não ser pela introjeção lenta e progressiva de disposições
culturais? Na prática, a PRD-5 parecia poder oferecer no máximo uma cultura digestiva,
formal e didatizada, restrita a saberes escolarizados e a curiosidades. Isso corresponderia a um
acréscimo substancial de capital cultural? Certamente os ouvintes tinham acesso a uma
cultura que antes circulava apenas em círculos sociais mais restritos, o que correspondia,
ainda que como efeito colateral, a uma vaga democratização do saber. Mas pode se perceber
elementos significativos, no campo da radiodifusão educativo-cultural, de que a promoção do
eruditismo visava, dentre outros objetivos, não muito mais do que a criação de um mercado de
consumidores para os produtos daqueles intelectuais, afinal vivia-se um momento em que a
“indústria cultural” estava começando a se constituir em larga escala.
Assumindo-se essa consideração, qualquer potencial democratizante acidental do
projeto da PRD-5 seria anulado por uma apropriação fetichizada do saber erudito, que apenas
funcionaria como reforço das distinções simbólicas, algo necessário em um ambiente urbano e
socialmente tenso, não mais definido segundo hierarquias rígidas tais como aquelas vigentes
durante o período escravista. Ademais, um dos únicos elementos que poderia conter algum
potencial democratizante na Rádio Escola residia na possibilidade de interatividade, de fazer
do rádio um veículo de comunicação bidirecional. Havia o projeto de se montar um
transmissor móvel, para que professores e alunos pudessem utilizar o veículo. No entanto, o
projeto era fazer com que a participação desses atores escolares fosse dirigida e controlada
pelas diretrizes centralizantes da direção de Roquette-Pinto e seus colaboradores. Na prática,
se a estação móvel tivesse sido construída, haveria ao menos possibilidades mínimas de uma
participação ativa dos sujeitos escolares no processo, mesmo isso tivesse que ser feito através
de burlas, apropriações e reapropriações não-autorizadas do discurso oficial. Como a estação
móvel não parece ter se concretizado, nem essa possibilidade remota apresentou-se no
horizonte da radioeducação brasileira.
Com a retomada da PRD-5 como rádio escolar em fins dos anos 1940 e década de
1950, quando seguidores de Roquette ocuparam novamente a Secretaria Geral de Educação e
Cultura do Distrito Federal (Rio de Janeiro), a emissora tentou, sem sucesso, ingressar
também na TV educativa. As emissões radiofônicas retomaram a confecção de cartilhas para
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as crianças e para professores. A programação, naquele momento, voltou-se inclusive ao préprimário, ampliando seu leque de atividades, calcado sobretudo no sucesso já tradicional dos
programas infantis existentes desde os anos 1930 na primeira fase da Rádio Escola e desde os
anos 1920 na Rádio Sociedade.
A PRD-5 continuou no ar e foi utilizada como importante recurso político anos 1980.
Depois, perdeu o caráter educativo, saiu do ar em 2002 e retornou apenas em 2007,
resgatando certos elementos de uma programação “radiocultural”. No entanto, parte das
concepções de Educação a Distância por meio da radiodifusão propostas por Roquette-Pinto
no longínquo 1934 persistiram até o presente. Dentre eles, destaca-se notadamente o
“entusiasmo tecnológico”, que tende ainda a defender a mera modernização do suporte dos
meios de comunicação aplicados ao ensino como ferramentas “redentoras” suficientes para
resolver ou dar encaminhamentos aos “problemas” educacionais.
Se diversas mudanças foram registradas em quase 75 anos de concepções de Educação
a Distância, talvez ainda seja necessário ampliar o debate de modo a que este não se restrinja
a uma mera questão de forma, de inovação tecnológica, mas que se dedique à dinâmica
intrínseca, às potencialidades e aos limites que a não-presencialidade impõe à educação. A
verificação das demandas, da participação e das reivindicações dos docentes e dos discentes
em relação aos projetos de Educação a Distância também é um ponto sensível, uma vez que a
PRD-5 ilustra bem os impactos do dirigismo em sua iniciativa radioescolar.
Embora haja até um considerável “entusiasmo tecnológico” e um “otimismo” de que a
Educação a Distância possa resolver muitos dos “problemas” da educação contemporânea,
inclusive em discursos oficiais, nota-se um baixo grau de investimento efetivo na área,
fenômeno verificado desde o início da PRD-5 no Brasil e mesmo na história do uso de
tecnologias aplicadas à educação em diversos países, dos quais os EUA são um exemplo
significativo. Afinal, não basta adquirir equipamentos para o uso das tecnologias
educacionais, sendo necessário também um conjunto de outras condições para a consecução
de projetos dessa natureza, que passam inclusive por mediações e diálogos a serem
estabelecido junto aos docentes e discentes, que poderiam ser participantes ativos no processo
de configuração do uso de tecnologias educacionais.
Em suma, caso as tecnologias continuem sendo vistas como “solução” isolada e
unívoca para resolver “problemas” que remetem a processos culturais mais amplos – dentre os
quais a transmissão de saberes e a função social da escola –, o debate corre o risco de ser
empobrecido. Nenhum maquinismo é capaz, por si só, de promover a “modernização”, a
“globalização”, a “nacionalização”, a “democratização” ou qualquer outro ideal que se queira
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defender. Conforme Larry Cuban salienta, do ponto de vista educacional, as máquinas podem
ser, no máximo, extensões da ação e da subjetividade humana. Além disso, as novas
tecnologias educacionais provavelmente não erradicarão os veículos pedagógicos já
consolidados e consagrados na educação. Nesse sentido, é necessário lembrar que o livro não
eliminou a oralidade, a imprensa não acabou com o livro e o rádio não fez desaparecer a
imprensa. O advento da TV e da internet também não representou o fim da oralidade, do
livro, da imprensa e do rádio. O mesmo valerá, provavelmente, para as mídias que forem
descobertas e popularizadas no futuro, bem como a aplicação delas para fins pedagógicos:
nenhuma será capaz de decretar uma espécie de “fim da história” em matéria comunicacional
e educativa.
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Mendonça
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Edgard)
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Edgard)
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Edgard)

Domingos Pinto
(irmão de
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Alfredo Pinto
(sobrinho de
Manoel) –
Ministro da
Justiça de
Epitácio Pessoa

Mauro
Roquette-Pinto
(irmão mais
velho)

Henrique Baptista
(professor de Roquette)

Riza Baptista
(casamento)

Beatriz RoquettePinto Bojunga

EDGARD
ROQUETTE
-PINTO

Paulo RoquettePinto

Noemia
Álvares Salles
(2ª união)

Carmen Lúcia
Salles
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ANEXOS
Anexo A – Mapa de Rondônia

400

Anexo B
PLANO TÉCNICO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RADIODIFUSÃO
(In: Venancio Filho, F., 1941, p. 87-90)
Critério adotado:
1º) Atender aos centros litorâneos mais povoados do país, não perdendo de vista
servir, ao mesmo tempo, às regiões interiores onde as populações já se acham condensadas
como, por exemplo, o Nordeste, o Acre, o sul de Mato Grosso etc.;
2º) para tal fim, empregar-se-á o sistema de irradiadores, que permite dirigir a energia;
3º) o sistema irradiador visado, prestando-se a realizar maiores alcances em dois
sentidos afastados de 90º (noventa graus), poderá em casos especiais servir a outras regiões do
país. Exemplo: a estação de Belo Horizonte terá sua linha de maior alcance orientada para o
Norte; entretanto, em casos especiais, poderá sua melhor eficiência ser na direção do Sul e do
Nordeste. A estação da Bahia terá sua maior ação orientadora em relação à linha do litoral;
Recife, em relação ao interior; e Belém, finalmente, em relação ao Sul.
Os objetivos visados serão:
a) em Belo Horizonte será localizada uma grande estação, que será a “CENTRAL” do
sistema das estações da Confederação Brasileira de Radiodifusão. Belo Horizonte já é
considerada, por longa experiência, um centro perfeito de radiocomunicações. Com sua
energia de 15 quilowatts modulada e dotada de irradiadores verticais, terá sua maior eficiência
normal na direção Belo Horizonte-Manaus e servirá tanto ao Nordeste como ao Noroeste do
país;
b) essa estação será, efetivamente, ligada a duas outras: a do Rio e a de São Paulo,
ambas de 7,5 quilowatts de energia modulada na antena, e esse grupo constituirá o núcleo
central da nossa rede. Servirá a três grandes cidades do país e permitirá que os elementos mais
representativos dos seus meios educacionais e artísticos possam contribuir para o grande êxito
de seus programas;
c) as demais estações, além das atuais, serão instaladas de acordo com o quadro nº 2
em outros pontos do país, não só para a transmissão de programas regionais como também
para atender aos programas nacionais transmitidos pela estação de onda curta, que será meio
de ligação onde a linha telefônica não exista no país, a partir do Rio, São Paulo ou Belo
Horizonte e, se for precário o alcance de qualquer destas três estações, nos extremos do país.
A estação de onda curta ainda levará ao estrangeiro o programa nacional.
(…)
1) a CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RADIODIFUSÃO promoverá a
irradiação diária da HORA NACIONAL pelas estações que dela fizerem parte e pelas que a
ela se filiarem, ou que ela própria (CBR) fizer instalar no território nacional;
2) o PROGRAMA NACIONAL será constituído de três partes:
a) parte diária (jornal);
b) parte fixa geral;
c) parte variável regional;
3) a parte “a” (jornal) será transmitida diariamente – duas vezes por dia – por estação
de onda curta (Letra “d”) ou pelo telégrafo a todas as estações da rede. O Governo dará
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franquia telegráfica para esse Boletim da CBR. Todo o país terá os dois jornais diários à
mesma hora;
4) a parte “b” (fixa geral) será constituída por números de ciência, arte, literatura e
música previamente gravados em discos sonoros pela CBR, sob vistas do Ministério de
Educação, com um ou dois meses de antecedência. Os programas serão fornecidos a todas as
estações da rede mediante correio aéreo ou meios de transporte usuais;
5) a parte “c” (variável regional) será organizada livremente pelas estações de rádio da
rede de acordo com as indicações locais;
6) a CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RADIODIFUSÃO fará a irradiação
diária, por intermédio de uma estação potente de ondas curtas, do Programa Nacional
especialmente destinado à propaganda do Brasil no exterior. A Confederação instalará sua
estação de ondas curas ou arrendará uma das já existentes, como vem fazendo atualmente;
7) não serão permitidos anúncios na HORA NACIONAL;
8) a Confederação, logo que puder, manterá em cada Estado da República um
operador, destinado a gravar em filmes as conferências e concertos dignos de irradiação
nacional;
9) a Confederação promoverá a fundação de sociedades municipais em todo o
território nacional com estações de até 500 watts para serem incorporadas à rede.
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Anexo C
Palavras do Dr. Anísio Spínola Teixeira, Diretor do Departamento [sic] de Educação:
“Graças ao apoio que o sr. Interventor Federal vem dispensando a todos os
empreendimentos de natureza educativa, o Departamento [sic] de Educação do Distrito
Federal pode instalar nesta data a Seção de Radiodifusão criada pelo Decreto nº 4.381, de
8/9/933 e já prevista sob forma de Rádio-Escola no decreto 3.281, de 23/1/928.
A inauguração do estúdio e da estação radiodifusora que o Sr. Interventor Federal
acaba de fazer representa, para todos os que trabalham nesta casa, alguma coisa mais do que a
fundação de uma nova escola.
Os homens e as mulheres de vocação e de ideal que constituem este Departamento
[sic] e dedicaram a sua vida ao trabalho de educar e civilizar sabem que civilizar e educar é,
acima de tudo, aproximar e comunicar.
Quanto mais comunicação tiver uma sociedade tanto mais educada e civilizada será
ela.
As estradas civilizam porque aproximam e comunicam os lugares mais distantes e
alheios. Os livros civilizam porque tornam de todos as idéias de cada um. Os jornais civilizam
porque conseguem entre os homens a obra de informações comum, que torna possível a todos
se sentirem próximos uns dos outros.
A missão de conhecimento, união e amor dos homens entre si se faz pelas
comunicações de toda sorte que o gênio criou e inventou para construir com elas a civilização
e a comunhão da espécie.
Tudo quanto afasta e isola brutaliza e corrompe. Tudo quanto une, comunica e
aproxima civiliza e harmoniza.
Civilização é, pois, comunicação. Civilização é pensar em comum, é ter em comum
idéias, gostos, aspirações. As finalidades que consagram os grupos mais requintados da
civilização humana não são, em última análise, senão identidades e comunidades de modo de
ver, compreender, sentir e querer a vida.
O grande esforço civilizador da humanidade se faz por intermédio das instituições
destinadas a criar um estado de compreensão recíproca entre os seres humanos.
Todas as escolas da terra nada mais representam do que aparelhos de comunicação das
idéias e sentimentos da humanidade. Todos os livros a nada mais se destinam senão a isso.
Todos os jornais, revistas e impressos de toda a sorte outra cousa não são senão agentes
divulgadores de fatos e de idéias.
Mas até aí mil e uma dificuldades materiais havia para que o pensamento se
transmitisse. A escrita, a escola, a imprensa estavam e estão jungidas, presas à matéria ou às
pessoas que transportavam as idéias.
A invenção do radiotelefone é que libertou o pensamento de suas limitações materiais.
O homem domesticou vibrações para o transporte e comunicação de suas idéias, sentimentos,
esperanças e anseios.
Ruíram as limitações do passado. E a humanidade pôde, desde logo, antever a futura
comunidade de todos os homens.
Países como o nosso, que iniciaram mais tarde do que outros a organização de suas
instituições educativas, ou seja, de suas instituições de transmissão de idéias e sentimentos,
deviam ter visto no rádio uma libertação ainda maior.
Essa invenção lhes permite suprir as suas inevitáveis deficiências e construir um
sistema de tráfego de idéias que desempenhe a missão de escolas ainda não instaladas.
Não tem compreendido assim o Brasil. E as estações emissoras nacionais são ainda
particulares, comerciais e recreativas.

403

A grande escola brasileira de radiodifusão – que iria fazer com que todos os habitantes
do país, letrados ou analfabetos, se comunicassem, se entendessem e, portanto, se civilizassem
– ainda está por aparecer.
Bem haja, pois, o Sr. Interventor do Distrito Federal, que proporcionou os meios para
que se fizesse essa demonstração local de que o rádio deve estar a serviço da educação
dirigida e não da educação acidental, das estações de comércio, amadorismo e recreio. Por
todos esses motivos, é que vemos na inauguração de hoje mais do que a fundação de uma
nova escola. Vemos a fundação de uma universidade popular, porque esse microfone diante
do qual falo representa não apenas a mais alta e mais extensa cátedra de ensino do Rio de
Janeiro, mais uma série de inumeráveis cátedras, de onde se poderá ensinar desde o
funcionamento de um acumulador até o da Sociedade das Nações e cujos alunos não se
contarão pelas dezenas de uma sala de aula, mas pelos milhões de habitantes de uma larga
zona do país.
Consintam, pois, os meus ouvintes de hoje que faça chegar até aí a funda emoção que
nos domina a todos aqui nesta casa no momento em que inauguramos a mais ampla instituição
educativa do Rio de Janeiro: PRD-5, a estação radiofônica do Departamento [sic] de
Educação do Distrito Federal.
Deixaria de cumprir um dever se não salientasse, neste instante, o que deve a iniciativa
agora realizada a esse grande sábio e grande enamorado da radiodifusão que é Roquette-Pinto.
Foi ele quem fez, com os pequenos recursos de que dispomos, o milagre desta instalação.
Milagre conseguido pelo seu prestígio, pela sua influência, pelo seu trabalho pessoal e pelo
seu grande entusiasmo realizador.
Se no seu justo contentamento, por mais esse serviço prestado ao Distrito Federal,
pode-se acrescentar alguma cousa, pedimos-lhe que receba o profundo e comovido
reconhecimento de todos os educadores de sua terra” (Teixeira, 1933).
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Anexo D
PROJETO DA “RÁDIO ESCOLA MUNICIPAL”
Art. 1º - A Rádio Escola Municipal compreende todos os serviços de radiodifusão até aqui
pertencentes à Seção de Museus e Radiodifusão e mais os que se acham abaixo especificados.
Parágrafo único – A Rádio Escola Municipal ficará diretamente subordinada à Diretoria de
Educação de Adultos e Difusão Cultural da Secretaria Geral de Educação e Cultura.
Art. 2º - Além da estação transmissora, PRD-5, a Rádio Escola terá secretaria, biblioteca,
arquivo, laboratório, oficina instalados em prédio próprio, logo que for possível.
Parágrafo único. Enquanto não dispuser de prédio próprio, as diversas dependências da Rádio
Escola Municipal funcionarão onde for determinado pelo Secretário Geral de Educação e
Cultura.
Art. 3º - A Rádio Escola Municipal fará, nas suas irradiações diárias, cursos equiparados aos
das escolas primárias (“Hora Infantil”), cursos para adultos (“Hora dos Trabalhadores”) e o
“Jornal dos Professores” (Notícias, Comentários, e Quartos de Hora de Ciências, Letras e
Artes). Transmitiria diariamente o “Suplemento Musical”, de acordo com os recursos da sua
discoteca.
Parágrafo único – Além dessas irradiações normais, feitas de acordo com o horário que for
aprovado pelo Secretário Geral da Educação e Cultura, a Rádio Escola realizará a transmissão
de concertos musicais, conferências científicas, literárias ou artísticas que tiverem lugar na
Universidade do Distrito Federal, nos teatros municipais e outras repartições públicas ou em
associações particulares idôneas, bem como discursos pronunciados nas solenidades cívicas.
Art. 4º - As comunicações, notícias e informações que forem irradiadas pela Rádio Escola
deverão ser escritos e submetidos ao exame do Diretor da Rádio Escola, salvo quando
provenham de autoridade superior.
Parágrafo único – Esses documentos deverão ser arquivados na secretaria da Rádio Escola.
Art. 5º A Rádio Escola Municipal terá os seguintes funcionários:
1 Diretor
1 Secretário-Bibliotecário
4 Professoras
1 Datilógrafa
1 Operador-Chefe da Estação PRD-5 (técnico)
1 Operador da estação (técnico)
1 Auxiliar de Oficina (técnico)
1 Porteiro-zelador (auxiliar de estúdio)
1 Servente
Art. 6º - As professoras da Rádio Escola Municipal servirão em comissão, escolhidas entre as
que pertencem aos quadros das repartições subordinadas à Secretaria Geral de Educação e
Cultura, mediante proposta do Diretor da Rádio Escola.
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Parágrafo único – As professoras designadas nos termos do Art. 6º receberão a gratificação
mensal de 200$000.
Art. 7º - Além das professoras que fazem parte normalmente do quadro da Rádio Escola
Municipal designadas nos termos do Art. 6º, poderão tomar parte nos programas da Rádio
Escola Municipal os professores dos Institutos pertencentes a qualquer das diretorias
subordinadas à Secretaria Geral de Educação e Cultura, desde que tenham sido designados
pelo Secretário Geral mediante proposta do Diretor da Rádio Escola.
Parágrafo único – Também poderão tomar parte nos programas da Rádio Escola Municipal
cientistas, literatos ou artistas que forem especialmente convidados pelo Prefeito, pelo
Secretário Geral da Educação e Cultura, pelo Diretor de Educação de Adultos e Difusão
Cultural ou pelo Diretor da Rádio Escola Municipal.
Art. 8º - Os aparelhos de rádio pertencentes à Secretaria de Educação e Cultura serão
reparados na oficina da Rádio Escola, onde poderão praticar aprendizes em número fixado
pelo Diretor.
Art. 9º - A Rádio Escola manterá um curso de telegrafia e radiotelegrafia para os alunos que
houverem concluído o curso das escolas públicas e desejarem se especializar.
Art. 10 - O Secretário exercerá também as funções de bibliotecário e ficará encarregado de
zelar pela discoteca.
Art. 11 - A Rádio Escola Municipal terá uma estação radiofônica móvel, de ondas curtas,
capaz de estabelecer comunicações entre o estúdio e as diferentes escolas do Departamento de
Educação, de modo a permitir o desenvolvimento dos cursos por meio de questões formuladas
pelas crianças que estiverem acompanhando a “Hora Infantil”.
Art. 12 - A Rádio Escola Municipal publicará um boletim (mimeografado ou impresso)
contendo as lições irradiadas, figuras para ilustrar lições a serem transmitidas etc.
Art. 13 - Na Rádio Escola Municipal será organizado o Arquivo Nacional da Palavra, onde
será conservada em discos ou filmes sonoros a palavra de individualidades notáveis, nacionais
e estrangeiras, a juízo do Diretor.
Art. 14 - O Diretor da Rádio Escola Municipal apresentará anualmente um relatório do
serviço a seu cargo, com as indicações das providências que julgar necessárias ao
aperfeiçoamento da instituição.
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ANEXO E

Tude de Souza [ao centro], Edgard Roquette-Pinto [de branco], Luiza Roquette-Pinto, Lúcio
Mesquita, Dea Vasconcelos na porta da Rádio MEC.
Centro do Rio de Janeiro, 24 maio 1943.
Fonte: CREP. Arquivo Tude 53/01.
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ANEXO F

Patrono [Tude de Souza] discursando na Rádio Roquette Pinto (década de 1940).
Fotografia: Agência Nacional (RJ).
Fonte: CREP. Arquivo Tude 34/12.
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ANEXO G

CP.30.779 23 jun. 1947
Apresentação de livros brasileiros à BBC pela Rádio Roquette Pinto, Rio de Janeiro.
Seleção de livros da biblioteca de 700 volumes, apresentada a Sir William Haley, DiretorGeral da BBC, por V. Exª. Sr. José Joaquim Moniz de Aragão, embaixador brasileiro em
Londres, em nome da Rádio Roquette Pinto.
As gravações da cerimônia de apresentação, promovida pela Broadcasting House [Casa do
Rádio], Londres, foram transmitidos pelo Serviço Latino-Americano da BBC68.
Fonte: arquivo pessoal de Roberto Assumpção de Araújo (original: BBC Broadcasting House,
Londres, W. 1).

68

No original: “CP.30.779 23.6.47. Presentation of Brazilian books to the BBC by Radio Roquette Pinto, Rio de
Janeiro. A selection of books from the library of seven hundred volumes presented to Sir William Haley,
Director-General of the BBC, by H. E. Sr. José Joaquim Moniz de Aragao [sic], the Brazilian Ambassador in
London, on behalf of Radio Roquette Pinto. Recordings of the presentation ceremony, held at Broadcasting
House, London, were broadcast in the BBC Latin-American Service”.
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CP.30.778 23 jun. 1947
Apresentação de livros brasileiros à BBC pela Rádio Roquette Pinto, Rio de Janeiro.
V. Exª. Sr. José Joaquim Moniz de Aragão, embaixador brasileira em Londres (à direita), e
Sir William Haley, Diretor-Geral da BBC, olhando para um dos 700 livros apresentados à
BBC pela Rádio Roquette Pinto. Com eles estão Sir Nevile Montagu Butler, [então] novo
emabaixador britânico apontado para o Brasil, e Miss F. Milnes, bibliotecária da BBC.
As gravações da cerimônia na qual V. Exª. o embaixador brasileiro apresentou os livros em
nome da Rádio Roquette Pinto foram transmitidos pelo Serviço Latino-Americano da BBC69.
Fonte: arquivo pessoal de Roberto Assumpção de Araújo (original: BBC Broadcasting House,
Londres, W. 1).

69

No original: “CP.30.778 23.6.47. Presentation of Brazilian books to the BBC by Radio Roquette Pinto, Rio de
Janeiro. H. E. Sr. José Moniz de Aragao [sic], the Brazilian Ambassador in London (right), and Sir William
Haley, Director-General of the BBC, looking through one of the seven hundred books presented to the BBC by
Radio Roquette Pinto. With them are Sir Nevile Montagu Butler, newly-appointed British ambassador to Brazil,
and Miss F. Milnes, Librarian of the BBC. Recordings of the ceremony in which H. E. the Brazilian Ambassador
presented the books on behalf of the Radio Roquette Pinto, were broadcast in the BBC Latin-American Service”.

