A HISTÓRIA DO RÁDIO
O rádio é um veículo de comunicação, baseado na difusão de informações sonoras, por meio de
ondas eletromagnéticas, em diversas freqüências. Ele pode ser caracterizado como um meio
essencialmente auditivo, formado pela combinação do binômio: voz (locução) e música.
O rádio entre os meios de comunicação em massa, pode ser considerado o mais popular e o de
maior alcance do público, não só no Brasil mas no mundo, isso pela capacidade que o homem tem
em ouvir a mensagem sonora e falada simultaneamente e não ter de interromper as suas
atividades e se dedicar exclusivamente à audição. Segundo dados do Ministério das
Comunicações, o Brasil possui aproximadamente 3.000 emissoras de rádio, sendo que
distribuídas aproximadamente em 50% para AM e FM.
Como todo meio de massa, a comunicação pode ser caracterizada como pública, transitória e
rápida. Ela é pública, porque, na medida em que as mensagens não são endereçadas a ninguém
em particular, seu conteúdo esta aberto ao critério público. Rápida porque as mensagens são
endereçadas para atingir grande audiência em tempo relativamente curto, ou mesmo
simultaneamente. Transitória, pois a intenção é de que sejam consumidas imediatamente, não se
destinando a registros permanentes, naturalmente há exceções, como filmotecas, gravações etc.

O início
Tudo começou com Michael Faraday, grande sábio inglês que descobriu em 1831 a indução
magnética, assim como a grande contribuição dada por James C. Maxwell que descobriu
matematicamente a existência das ondas eletromagnéticas diferente somente em tamanho, das
ondas de luz, mas com a mesma velocidade (300.000 Km/s). Outro personagem que marcou a
história das comunicações foi Thomas A. Edison quando em 1880 descobriu que colocando em
uma ampulheta de cristal um filamento e uma placa de metal separada entre si e ligando-se o
filamento ao negativo e uma bateria e a placa ao positivo, constatava-se a passagem de uma
corrente elétrica da placa para o filamento e nunca em sentido contrário. Grande contribuição
também foi dada pelo professor alemão Henrich Rudolph Hertz que comprovou na prática em
1890 a existência das ondas eletromagnéticas, chamadas hoje de “Ondas de Rádio”. Suas
experiências basearam-se na teoria de Maxwell, Hertz descobriu que ao fazer saltar uma chispa
em seu aparelho oscilador, saltavam também chispas entre as pontas de um arco de metal colocado
a certa distância denominado resonador. Hertz demonstrou com essa experiência que as ondas
eletromagnéticas tem a mesma velocidade que as ondas de luz. Em sua homenagem, as ondas de
rádio passam a ser chamadas de “Ondas Hertzianas”, usando-se também o “Hertz” como
unidade de freqüência.

As primeiras transmissões radiofônicas
Mais tarde em 1893 o padre, cientista e engenheiro gaúcho Roberto Landell de Moura testa a
primeira transmissão de fala por ondas eletromagnéticas, sem fio.
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Guglielmo Marconi

Todavia, o primeiro mundo reconhece o cientista Guglielmo Marconi como o “descobridor do
rádio”. Marconi, natural de Bolonha, Itália, realizou em 1895 testes de transmissão de sinais
sem fio pela distância de 400 metros e depois pela distância de 2 quilômetros. Ele também
descobriu o princípio do funcionamento da antena. Em 1896 Marconi adquiriu a patente da
invenção do rádio, enquanto Landell só conseguiria obter para si a patente no ano de 1900.
Consideram alguns que a primeira transmissão radiofônica do mundo foi realizada em 1906, nos
EUA por Lee de Forest experimentalmente para testar a válvula tríodo como componente de
amplificação eletrônica recém inventado por si.
Em 1907 Forest transmitiu programas musicais experimentalmente para a cidade de Nova York,
sendo uma das primeiras transmissões comerciais conhecidas e reconhecidamente com audiência,
embora acadêmica. Quatorze anos mais tarde, o desenvolvimento das ondas curtas possibilitaria
as transmissões internacionais.
De 1920 à era de ouro do rádio
Em 1922, por ocasião do Centenário da Independência do Brasil, foi inaugurada a radiodifusão
brasileira, com a primeira transmissão realizada no Rio de Janeiro.
No mesmo ano, nos EUA, surgiu a primeira emissora comercial, a WEAF, de Nova York,
criada pela companhia telefônica Telegraph and Telephone Company (atual AT&T). A
primeira emissora do Brasil foi a Rádio Sociedade, no Rio, fundada por Roquette Pinto e
Henrique Morize.
Em um Brasil ainda sem televisão, viveu-se a época do auge do sucesso desse meio de
comunicação, a chamada Era do Rádio, onde nomes famosos, como o do gaitista Maurício
Einhorn começaram a destacar-se (Revista Veja, 2.11.2005, pág.114).
Entre as décadas de 1930 a 1950, o rádio viveu sua chamada Era de Ouro, como a principal
mídia para divulgação de informações, artistas e talentos, junto ao Cinema. A autorização do
governo Vargas para a veiculação de publicidade no rádio, em 1932, deu à nova mídia um
impulso comercial e popular. No mesmo ano, o governo começou a distribuir concessões de canais
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a indivíduos e empresas privadas. Em 1934, surgiu a Rádio Mayrink Veiga, no Rio de Janeiro,
uma das mais importantes do país pelas três décadas seguintes. No ano seguinte, foram criadas a
Rádio Jornal do Brasil e a Rádio Tupi, duas emissoras históricas que existem até hoje. Em
1936, aparece a Rádio Nacional, que liderou audiência por 20 anos e transformou os padrões de
linguagem do rádio brasileiro.
O rádio é um meio de comunicação ao qual a maioria da população tem acesso apenas como
ouvinte. Por se tratar de um instrumento de baixo custo, pequeno porte e programações
diversificadas, exerce uma maior incidência na vida diária das pessoas, tanto em zonas urbanas
quanto rurais. Ele é rico em sugestão e sua capacidade de criar imagens, estabelecer laços afetivos
e suscitar uma cálida sensação de intimidade com o ouvinte que recebe a mensagem em sua
solidão, facilita a adesão, a identificação afetiva - mais que intelectual - a ela.

Cronograma do rádio no Brasil
Em nosso cronograma você ficará por dentro dos principais acontecimentos que movimentaram a
história do rádio no Brasil, desde o início, e as novas perspectivas sobre a vinda da tecnologia
digital.
1922 – Em caráter experimental foi realizada pela Rádio Sociedade do Rio de Janeiro a primeira
transmissão oficial de radiodifusão na praia Vermelha no Rio de Janeiro, com o discurso do
presidente da República, Epitácio Pessoa em comemoração ao centenário da Independência do
Brasil, para isso, foram importados 80 receptores de rádio especialmente para o evento.
1923 – No dia 20 de abril, é fundada a primeira emissora brasileira, a Rádio Sociedade do Rio
de Janeiro, hoje denominada Rádio MEC, criada para atuar sem fins comerciais.
1924 – É regulamentada a atual faixa de Ondas Médias, compreendidas entre 550 à 1550 KHz.
1931 – São vendidos os primeiros receptores com o nome das estações no dial.
No mesmo ano foi inaugurada as rádios: Record e América de São Paulo.
1933 – Nasce a Sociedade Rádio Educadora de Campinas, que desde 2002 passou-se a
denominar Rádio Bandeirantes AM, com isso a programação abre espaço para o jornalismo.
1936 – É fundada a brasileira Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ela se tornaria um marco na
história do rádio com seus programas de auditório, suas comédias e rádio novelas. Entre o final
dos anos 30 e a primeira metade dos anos 50 a Nacional seria uma das líderes de audiência do
rádio brasileiro, exportando sua programação gravada e dias depois transmitidas em outras
cidades brasileiras.
1937 – Em 6 de maio é inaugurada em São Paulo a Rádio Bandeirantes, a primeira emissora a
divulgar notícias durante toda a programação.
1938 – Surge a Rádio Globo do Rio de Janeiro, que mais tarde passa a ser a rádio AM mais
popular do país.
1941 – A Rádio Nacional lança o Repórter Esso, primeiro rádio jornal brasileiro, também entra
no ar a primeira novela radiofônica do país: Em busca da felicidade.
1946 – O rádio ganha maior agilidade com o surgimento dos gravadores de fita magnética.
Também os retificadores de selênio começam a substituir as válvulas retificadoras material
semicondutor em estado sólido muito menos propício a queimar do que as velhas válvulas a vácuo.
1955 – Primeira transmissão experimental de rádio FM, pela Rádio Imprensa do Rio de
Janeiro, extinta no final de dezembro/2000.
1967 – É criado o Ministério das Comunicações no dia 25 de fevereiro.
1990 – A rede Bandeirantes de rádio se torna a primeira emissora no Brasil a transmitir via
satélite com 70 emissoras FM e 60 em AM, em mais de 80 regiões do país.
1991 – O sistema Globo de rádio inaugura a CBN (Central Brasileira de Notícias), emissora
especializada em jornalismo, que a partir de 1996 inicia suas transmissões simultâneas em FM.
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1995 – Início da campanha pelo fim da obrigatoriedade da transmissão do programa oficial “A
voz do Brasil”.
2005 – Comemorando os 84 anos do rádio no Brasil, inicia-se no país em 26 de setembro as
primeiras transmissões de rádio no sistema digital, tecnologia que está apenas “aterrissando” no
Brasil.

Conclusão:
O rádio é uma ferramenta muito importante para nosso dia-a-dia
Traz-nos informações, entretenimento em fim nos proporciona uma ligação mais rápida com o
mundo.
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