
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 1 

 

 

Da Pré-Conformação à Legitimação Científica: 

Breve Panorama das Pesquisas de Rádio no Brasil1 
 

Mauro C. FEITOSA MAIA
2
 

Universidade de Brasília, Brasília, DF 

 

 

Resumo 

 

Levantamos o universo de estudos e pesquisas de rádio e brasileiros; identificamos suas 

origens e abordagens; e descrevemos as principais características dessa produção. Esse 

conjunto literário conjuga perspectivas, construída com base no estado-da-arte, a fim de 

salientar o patrimônio das teorias dos estudos de rádio de pesquisas no Brasil. Apesar 

das lacunas e carências, essa literatura sobre rádio dá acesso a reflexões sobre o meio e 

a uma considerável quantidade de dados empíricos. 
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Comunicação e rádio 

Passar em revista o conhecimento produzido é uma das primeiras e principais 

providências para a análise da constituição de uma área de estudos. A tarefa de entender 

o que é o conhecimento em comunicação inicia-se com o levantamento da origem e da 

natureza do que se apresenta como tal, daquilo que funda e constrói seu patrimônio 

teórico.  

Embora compreenda elementos parciais e dispersos em diferentes temáticas, a 

comunicação radiofônica
3
 constitui uma das primeiras subáreas que fundam a disciplina 

Comunicação. E ainda hoje, o interesse pela produção de conhecimento sobre o rádio no 

Brasil revela-se em estágio crescente. O estudo da literatura de rádio produzida no País 

objetiva-se, então, para nós como possibilidade, em sentido mais amplo, para a pesquisa 

sobre meio de comunicação – objeto que o saber comunicacional investiga (Martino, 

2007); pesquisa que se abrirá a partir daquele caminho mais específico, pois capaz de 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Teorias da Comunicação do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Doutorando do Curso de Comunicação Social da FAC-UnB, email: mcfeitosamaia@gmail.com 

 
3 Radiofonia, conhecimento do rádio e teorias do rádio são outros nomes que compõe a nomenclatura sobre o assunto. 
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nos levar ao encontro de seu acervo e identificação de seus teóricos e as teorias que 

refletem sobre o que é o rádio. A questão que se impõe, a partir desse nosso interesse é: 

o que compreende o conjunto específico de trabalhos sobre o rádio, no Brasil? Almeja-

se que a resposta a esse problema venha constituir mais uma contribuição ao 

esclarecimento dos fundamentos do campo científico da comunicação. 

A primeira e importante consequência que as pesquisas acadêmicas de rádio no 

Brasil geraram foi a presença mais específica desses estudos no campo da comunicação, 

seja em termos de quantidade, quanto em qualidade; principalmente as produzidas nos 

últimos anos do século XX. Algumas das principais iniciativas tomadas nesse sentido 

foram empreendidas pelas pesquisadoras Gisela Swetlana Ortriwano, Doris F. Haussen 

e Sonia V. Moreira, que após consolidarem suas trajetórias acadêmicas nos anos 80, 

realizaram ações decisivas para que esse impulso acontecesse. A partir daqui, a 

produção científica sobre rádio no País tem sido o resultado do esforço ainda maior de 

todos os que se dedicam a estudar e entender o funcionamento e as experiências desse 

meio de comunicação. Além de representativo do estado-da-arte dos estudos de rádio 

brasileiros, ela compõe um panorama maior, o das teorias da comunicação, e constitui a 

base principal de informações que são adotadas e utilizadas como referência na subárea 

rádio no próprio Brasil como em outros lugares. 

Destaque-se que, antes da década de 80, a pesquisa sobre rádio no Brasil fora 

desenvolvida praticamente de forma isolada, realizada principalmente por iniciativa 

particular de profissionais da comunicação, pioneiros do meio, ou pelos interessados na 

técnica da transmissão eletrônica de som. Basicamente, o que se fez foi produzir 

pesquisas sobre a história profissional, institucional e técnica do meio, ou sobre as 

possibilidades de sua aplicação e uso, por exemplo, em áreas como a educação. 

A mudança na conjuntura justamente passa a acontecer nos ditos anos 80, e se 

intensificará na década seguinte, quando a pesquisa em rádio no Brasil sofre um 

incremento, impulsionada principalmente em razão do que é denominado como a 

"redescoberta dos recursos radiofônicos" (MOREIRA, 2014). Esta fase é marcada pela 

proliferação de novos gêneros de emissões a partir da internet e a popularização das 

rádios comunitárias e rádios livres (denominação para aquelas que são colocadas no ar 

sem a permissão oficial). 

 

Da pré-conformação à legitimação científica 
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A existência do rádio brasileiro soma 95 anos completos de história, ao ser 

adotado como marco a primeira transmissão, ocorrida durante as comemorações do 

centenário da Independência do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, em 1922
4
. Para 

Valcir Zuculoto (2016), a partir desse evento marcante, surgem os esboços preliminares 

do que pode ser considerado como estudo de rádio propriamente dito no Brasil. Isso 

porque já é possível observar a existência de breves reflexões sobre o meio, sob a forma 

de orientações práticas e técnicas sobre como produzi-lo, de debates profissionais ou 

sobre seu papel social. Essas reflexões são para Zuculoto indicativas de um estado de 

pré-conformação do campo de pesquisas científicas sobre o rádio brasileiro, e mesmo 

não sendo consideradas como registros de estudos efetivamente acadêmicos, são ao 

menos reconhecidas como os primeiros ensaios de reflexões sobre o meio. Como objeto 

de estudos científicos, o rádio teria completados 50 anos em 2015, com a dissertação de 

mestrado de Zita de Andrade de Lima, na Universidade de Brasília (UnB), em 1965. 

Mas admite-se que é a partir da década de 1990 que o viés científico do estudo sobre o 

rádio realmente passa a ter visibilidade e reconhecimento. Zuculoto cita a professora 

Sonia Virgínia Moreira, para esclarecer o momento em que o rádio é percebido pela 

academia. 

É possível distinguir no curso dos registros impressos sobre o rádio 

brasileiro algumas fases marcadamente distintas – a dos manuais de 

programas (em especial os jornalísticos) nos anos 1940 e 1950; a dos livros-

depoimento nas décadas de 1960, 1970 e 1980 e das pesquisas acadêmicas a 

partir da década de 1990. Cada uma dessas fases equivale, de certo modo, à 

forma de percepção do rádio como meio de comunicação pela sociedade. 

Vejamos: o primeiro período (1940/1950) corresponde ao predomínio das 

técnicas, no próprio momento dos experimentos com o meio; a segunda fase 

(dos anos 1960 aos anos 1980) é fruto da concorrência estabelecida pela 

televisão, quando radialistas pioneiros publicam suas memórias; finalmente, 

nos anos 1990, o rádio é percebido pela academia. Esta o elege como objeto 

de pesquisa de campo e de estudos teórico-metodológicos em dissertações e 

teses. Assim o rádio entra no século XXI: com status de tema de estudo 

freqüente entre as áreas de investigação no campo da Comunicação. 

(MOREIRA, 2005, p. 124, apud ZUCULOTO, 2016, p. 27). 

 

A pesquisa em comunicação no Brasil desenvolveu-se, sobretudo, no século XX, 

mas é no final dos anos 60 que passou a projetar sua face de perfil acadêmico, com o 

início dos programas de pós-graduação na área, com as novas escolas de comunicação 

                                                 
4
 No mundo, ele já é considerado um meio centenário, pois seu começo mais aceito e referenciado data do início do 

século passado, em 1906, nos Estados Unidos, quando ocorreu a primeira transmissão. Mas essa história teria 

iniciado anteriormente, desde a metade do século 19, por ocasião dos registros de testes e experiências que levaram à 

criação e desenvolvimento do rádio com Guglielmo Marconi, na Itália, Nikola Tesla, nos EUA. No Brasil, o padre 

Landell de Moura, fez a primeira demonstração pública mundial (3 de junho de 1900), mas o invento pioneiro não 

teve acolhida e caiu no esquecimento. 
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priorizando o ensino e a pesquisa. Nos trinta anos seguintes legitimou-se como campo 

de estudos, projeção que não cessou mais e forneceu os motivos para sua sistematização 

e avaliação crítica. A pesquisa brasileira consolidou um patrimônio teórico-prático de 

seus meios de comunicação, delineou fronteiras científicas. Na memória dos estudos da 

comunicação referidos ao Brasil, a comunicação radiofônica, especificamente, assumiu 

nitidez própria. 

Entretanto, até o final dos anos 70, a produção de pesquisa sobre rádio, em 

específico, no Brasil, era item raro, com estudos que resultaram de um esforço 

individual, como Roquette-Pinto, Mário Moura, Saint-Clair Lopes e Zita de Andrade de 

Lima. Em tais condições, pouco ou nada havia que pudesse despertar e nem justificar 

um trabalho que sistematizasse essa produção; exceção pode ter sido o trabalho de 

Mário Moura, segundo Meditsch (2016), ao publicar a primeira coletânea sobre as 

técnicas de rádio no Brasil. 

Na década de 80, começam a aparecer títulos cujo efeito principal é chamar a 

atenção para o crescimento de pesquisas sobre rádio, mas que ainda refletia uma 

produção científica baseada nas iniciativas individuais dos pesquisadores. Passam a 

compor a literatura de rádio os livros “Por trás das ondas da Rádio Nacional” (1980), de 

Miriam Goldfelder; “Jornalismo de rádio” (1981), de Mauro Felice; “História da 

comunicação, rádio e TV no Brasil” (1982), de Maria Elvira Frederico; “Rádio 

Nacional: o Brasil em sintonia” (1984), de Sonia V. Moreira e Luis Carlos Saroldi; “A 

informação no rádio: os grupos de poder e determinação dos conteúdos” (1985), de 

Gisela Swetlana Ortriwano; e “A estrutura da informação radiofônica” (1989), livro do 

espanhol Emilio Prado traduzido para o português, entre outros. A novidade 

significativa que ressalta desse conjunto de livros é a de que são obras que direcionam a 

atenção não somente para a história, a memória e a técnica, vão além, passam a 

capitalizar questões políticas e tecnológicas. Um dos maiores efeitos dessa produção foi 

a repercussão que causou sobre os estudos dos dez anos seguintes. 

Em cartografia própria elaborada para o estudo da área radiofônica, a professora 

Valcir Zuculoto (2016) constrói o campo acadêmico do rádio de um ponto de vista não 

dissociado da área da comunicação como um todo, não obstante seu percurso específico 

apresentar especificidades e singularidades próprias que necessitam ser verificadas e 

evidenciadas. Com a constituição da comunidade acadêmica da comunicação no Brasil, 

o que se observa é a conformação do campo científico prórpia ao rádio. Se a sua 
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construção histórica nem sempre coincide no tempo e espaço com a do campo da 

Comunicação, também não segue seu próprio roteiro de modo independente, ao 

contrário, constitui-se como parte dele. 

Esse roteiro do percurso histórico do campo acadêmico no Brasil tem como base 

as referências dos profissionais das primeiras emissoras de rádios, os estudos de Edgar 

Roquette-Pinto, Saint Clair Lopes, Zita de Andrade Lima, Mário de Moura, Walter 

Sampaio, Gisela Swetlana Ortriwano, até chegar em suas fontes contemporâneas, como 

a própria Sonia V. Moreira, Nelia Del Bianco, Eduardo Meditsch, Doris Haussen, Luiz 

A. Ferraretto, Nair Prata, Marcelo Kischinhevsky e Antônio Adami, além de outros 

pesquisadores e teóricos da comunicação, principalmente da comunicação radiofônica, a 

maioria integrante do GP de Rádio e Mídia Sonora, da Intercom. É nesse conjunto de 

autores que encontra as reflexões a respeito dos estudos da radiofonia brasileira e os que 

estes representam para a área. Um roteiro que, enfim, efetua a recuperação dos 

precursores, atravessa as fases de pioneirismo, organização e fortalecimento, até chegar 

aos dias atuais, em que aparece a fase de consolidação internacional do estudo deste 

meio. 

Em um levantamento mais reconhecido como pioneiro na produção científica 

brasileira, que teve no rádio seu principal objeto de estudo, Sonia Virgínia Moreira 

(2000) identificou 26 títulos publicados no período de setembro de 1991 a dezembro de 

1999. O trabalho recuperou e sistematizou informações, até então dispersas, sobre o 

rádio de outros tempos, mais os temas contemporâneos naquele momento da pesquisa. 

Àquela altura, identificou avanços em relação ao que havia sido estudado, que revelou 

um crescimento do interesse para o objeto de pesquisa rádio, tanto em termos de 

números dos títulos, quanto em diversidade, principalmente se considerado o que fora 

publicado na década de 1980. A autora efetuou o reconhecimento das temáticas das 

pesquisas por categorias de origem: acadêmicas, livro-depoimento, levantamento 

histórico, divulgação institucional, guias práticos e manuais de radiojornalismo. 

Destaque aqui mais significativo foi para o aparecimento da categoria dos estudos 

acadêmicos, que passa a constituir-se em fonte mais importante para os textos 

publicados sobre o rádio no Brasil. Do total de livros editados no período, 14 títulos 

tiveram como origem pesquisas científicas individuais ou trabalhos de graduação ou 

pós-graduação, ou seja, cerca de 60% do total dos estudos. As investigações acadêmicas 

dissertaram sobre a memória do rádio, história do veículo, depoimentos e biografias dos 
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profissionais, a cidade, programas e programação das rádios, textos técnicos, os artistas 

musicais, e a política. Foram eles: Memória do rádio, de Luiz Maranhão Filho; 

Programa Casé: o rádio começou aqui, de Rafael Casé; Programa Gil Gomes: a justiça 

em ondas médias, de Maria Teresa P. da Costa; A bola no ar: o rádio esportivo em São 

Paulo, de Edileuza Soares; A Hora do Clique: análise do programa de rádio “Voz do 

Brasil” da Velha à Nova República, de Lilian Maria de Lima Perosa; Rádio e política: 

tempos de Vargas e Perón, de Doris Fagundes Haussen; A locomotiva no ar: rádio e 

modernidade em São Paulo – 1924/1934, de Antônio Pedro Tota; O rádio no Brasil, de 

Sonia Virgínia Moreira; Hora da ginástica, de Sérgio Carvalho; Cantores do rádio, de 

Alcir Lenharo; Rádio em todas as ondas, de Luiz Maranhão Filho; Rádio Palanque: 

fazendo política no ar, de Sonia Virgínia Moreira; Rádio e Pânico: a Guerra dos 

Mundos 60 anos depois, coletânea de artigos sobre o programa de Orson Welles 

organizada por Eduardo Meditsch; Rádio no Brasil: tendências e perspectivas, textos do 

GT Rádio da Intercom organizados por Nélia Del Bianco e Sonia Virgínia Moreira. O 

campo evoluiu dos relatos baseados na memória particular para pesquisas de base 

histórica e estudos (iniciais) de característica sociológica. A partir dos anos 90, a 

abordagem da comunicação radiofônica foi ampliada, passando a incluir temas como a 

avaliação de personagens, os recursos de tecnologia, e de técnicas de pesquisa, como a 

análise de conteúdo. Portanto, esses são dados que desbravaram um assunto antes 

praticamente intocado e serviram para apontar uma tendência promissora, de impulso à 

produção de novas avaliações sobre o estudo e a pesquisa de rádio no Brasil na área da 

Comunicação. 

No âmbito do ensino, Doris Haussen (2004; 2011; 2016) constatou que o 

aumento significativo de programas de pós-graduação em Comunicação causou impulso 

às pesquisas e publicações sobre rádio. Dos escassos cinco programas no Brasil até o 

final de 1980, os números saltaram para 18 em 2001, 24 em 2006, e para 39 em 2009, o 

que repercutiu de forma igualmente significativa no crescimento da produção científica 

sobre rádio. No período de 1991 a 2001, foram 251 produções de pesquisa de rádio 

brasileiras, entre teses, dissertações, artigos científicos e livros publicados. Em 2010, 

somente o total de teses e dissertações atingira o número de 229 pesquisas sobre rádio 

no Brasil. Entre antigos temas que vinham sendo trabalhados, aparecem outros, como os 

estudos de recepção, gêneros radiofônicos, linguagem radiofônica, rádios comunitárias, 

livres e alternativas, e política. 
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Nos primeiros 15 anos deste século XXI as pesquisas brasileiras sobre rádio têm 

se concentrado, principalmente, em torno das investigações do Grupo de Pesquisa Rádio 

e Mídia Sonora da Intercom, do Grupo de Trabalho de Mídia Sonora da Associação 

Brasileira de História da Mídia – Rede Alcar, nos trabalhos dos grupos de pesquisa 

alocados em universidades, e ainda nas pesquisas realizadas de forma avulsa e isolada, 

geralmente feitas por iniciativa de profissionais do rádio. Até o mês de abril de 2016, foi 

identificado junto ao Diretório de Grupos do CNPq o registro de 57 grupos que têm o 

termo “rádio” no sentido de meio de comunicação como palavra-chave. 

Quanto ao perfil de pesquisas em rádio no Brasil, aproximadamente 60% das 

teses foram defendidas em programas de pós-graduação em Comunicação, e os 40% 

restantes foram divididos entre programas de outras 14 áreas do conhecimento, 

percentuais obtidos por Débora Lopes e Izani Mustafá (2012) a partir das buscas nos 

Bancos de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes) e Plataforma Lattes (do CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico), entidades oficiais do estado brasileiro. Uma observação 

importante a que chegam as autoras é o reconhecimento de aspectos de interface na 

produção desses estudos, tomando a área da Comunicação como campo principal de 

abordagem, neles considerados os estudos de recepção, etnográficos, sobre as 

características do veículo, linguagem, consumo e usos do rádio. São trabalhadas as 

relações entre rádio e esporte, rádio e educação, e entre rádio e religião. 

Outra preocupação específica, que aparece nas pesquisas brasileiras dos 

primeiros dez anos do século XXI, é levantada por Luiz Ferraretto (2010). Refere-se ao 

futuro do rádio sob a influência da convergência digital, especialmente pelas alterações 

provocadas pela internet e pelo celular. Sintomático que nesse momento surja a 

necessidade de atualização conceitual para o “novo” rádio, abandonando-se, por isso, a 

definição vinculada ao suporte e avançando para o entendimento de uma linguagem 

comunicacional específica, que combina a voz (fala), a música, os efeitos sonoros e o 

silêncio, e espraiando o rádio para além da forma hertziana tradicional. Fatores como a 

presença plural, desdobrada nos modos de processamento de sinais (analógico ou 

digital), a definição legal de emissora (comercial, pública, estatal, educativa ou 

comunitária), o conteúdo ou tipo de informação (jornalismo, popular, musical, cultural, 

religioso), transcendem o conceito de outrora. 
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Peculiar é a pesquisa liderada por Marcelo Kischinhevsky et al. (2016) sobre as 

perspectivas metodológicas em torno da comunicação radiofônica, observando os 

estudos apresentados nos 570 artigos do GP Rádio e Mídia Sonora (Intercom) entre 

2001 e 2015. A complexidade que o tema da radiofonia alcançou nos últimos tempos, 

principalmente a partir do momento que a função do meio rádio transbordou das ondas 

hertzianas para diversas plataformas digitais, passou a exigir o acionamento de métodos 

que deem conta desse movimento de transformações. As fronteiras das ondas hertzianas 

articulam-se cada vez mais com os portais da internet, mídias sociais, telefonia móvel, 

TV por assinatura etc., dimensão que abre as pesquisas radiofônicas à análise de suas 

perspectivas metodológicas. As várias tradições são questionadas quanto à possibilidade 

de as abordagens na área da Comunicação abarcarem um meio de comunicação que é o 

rádio expandido (expressão conceituada por Marcelo Kischinhevsky), operando numa 

lógica pós-broadcasting. As principais referências bibliográficas adotadas como 

metodologia na área da comunicação são um quase absoluto silêncio em torno das 

pesquisas sobre a comunicação radiofônica. Elas aparecem em dois manuais adotados 

frequentemente no ensino e na pesquisa em comunicação no Brasil: 1) “Pesquisa 

qualitativa com texto, imagem e som”, de Martin W. Bauer e George Gaskell; 2) 

“Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação”, de Jorge Duarte e Antonio Barros. 

Porém, a menção ao rádio é secundária ou complementar, sem oferecer contribuições ao 

debate teórico/epistemológico, não identificando a especificidade da radiofonia como 

objeto de pesquisa. 

Em “o que é preciso ler para entender o Rádio e compreender o Radialismo”, 

dados coletados por Costa et. al (2015) identificaram a produção publicada em 194 

livros no período de 2000 a 2015, porém, indicam que as pesquisas sobre o rádio 

esbarraram, durante muito tempo, tanto na dificuldade de referências bibliográficas, 

quanto na insuficiência de dados empíricos coletados, precisando, portanto, de estudos 

mais completos que conduzissem ao entendimento da evolução histórico-cultural e dos 

papéis político-sociais que o veículo desempenhou na sociedade brasileira. 

Outra avaliação sobre o estado em que se encontram as pesquisas brasileiras é 

feito por Antonio Adami (2016), verificando dois importantes eventos da subárea no 

Brasil, os congressos nacionais da Intercom e o da História da Mídia, que têm história e 

periodicidade anual e bienal ininterrupta, respectivamente. Uma importante questão que 

levanta é que, no geral, tanto nos eventos como nas publicações (coletâneas, livros 
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autorais, artigos), há pouco interesse nos aspectos teóricos da produção, da recepção, da 

memória e sobre as perspectivas do rádio nesta nova era da “mobilidade”. Percebe 

também a dificuldade já antiga, mas que ainda persiste, da demora de discussões 

atualizadas, travadas fora do Brasil, chegarem aos pesquisadores brasileiros. Questões 

sobre o crowdfunding
5
 no rádio, sonosfera

6
 digital e, mais recentemente, as pesquisas 

sobre o rádio e as mídias sonoras na era dos millennials
7
 demoraram para chegar entre 

esses pesquisadores. 

Antonio Adami apresenta uma atualização do conceito de rádio, associando 

definições clássicas e essas interpretações contemporâneas: 

Nesta nova era, não devemos esquecer alguns conceitos clássicos sobre o 

meio, por exemplo, do rádio enquanto linguagem, ou seja, linguagem 

radiofônica é o conjunto de formas sonoras e não sonoras representadas pelos 

sistemas expressivos da palavra. A música, os efeitos sonoros e o silêncio 

compõem um universo de significação determinado pelo conjunto dos 

recursos técnico-expressivos da produção sonora e o conjunto de fatores que 

caracterizam o processo de percepção sonora e imaginativo-visual dos 

radiouvintes. Não cremos que isto tenha mudado com o advento das 

tecnologias, o que foi alterado foi a maneira de consumir sons e, sem dúvida, 

as possibilidades de produção de conteúdos sonoros, em diferentes 

plataformas. (ADAMI, 2016, p. 132) 

 

Conclusão 

Desses levantamentos e mapeamentos, verdadeiro panorama sobre a questão da 

pesquisa em rádio no Brasil, com suas histórias e importantes iniciativas de reflexões 

sobre o veículo no país, é possível delinear algumas conclusões. 

É marcante a redução do déficit de pesquisas de rádio no Brasil como resultado 

dessas ações. Os trabalhos e publicações sobre o rádio têm suprido a lacuna que havia e 

apresentado uma amostra – maior e mais qualificada – da importante tarefa que vem 

sendo realizada por pesquisadores, profissionais, professores, além de estudantes de 

pós-graduação em comunicação. 

As universidades brasileiras em geral, o Grupo de Pesquisa de Rádio e Mídia 

Sonora da Intercom, o Grupo de Trabalho de Mídia Sonora dos encontros nacionais de 

História da Mídia – Rede Alcar, entre outros espaços por onde se trabalha e divulga a 

                                                 
5
 Ação de financiamento coletivo na internet, com o objetivo de arrecadar dinheiro para artistas, jornalismo cidadão, 

pequenos negócios, campanhas políticas e humanitárias, filantropia, entre outros. 
6 Sonosfera digital é o conceito que define e especifica os cenários comunicativos que se apresentam para a 

exploração e transmissão dos conteúdos sonoros, bem como para a experimentação com novos formatos. Assim, o 

rádio, circulando por outras ondas, além das tradicionais, torna-se universal e grande mediador cultural no processo 

de transformação social. 
7 Millennials é o termo associado aos jovens da virada do século XX, no ano de 2000. 
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produção nacional e internacional sobre o rádio, têm oportunizado a reflexão e a crítica 

do veículo, com inegável contribuição para o crescimento do conhecimento sobre o 

rádio no Brasil. O conjunto de seus trabalhos refletem uma diversidade de temas 

inerentes à especificidade do veículo, levando-se em conta a sua natureza, poder, 

influência e as inúmeras interfaces e mediações que estabelecem com a sociedade. 

Também apontam tendências da pesquisa na área e revelam as múltiplas temáticas desse 

meio de comunicação. 

É uma variação que sinaliza uma literatura bastante fragmentada e indicadora de 

uma paradoxal dispersão das diversas possibilidades de abordagem do tema. Mas, 

sobretudo, a natureza histórica e descritiva desses trabalhos aponta a necessidade de um 

aprofundamento teórico, como frequentemente indicam as análises desses repertórios. 

Este primeiro quadro geral do conteúdo das pesquisas brasileiras de rádio, 

levantadas pelos seus organizadores, nos permite uma aproximação do problema da 

comunicação radiofônica. A constatação predominante é de ser uma subárea que se 

apresenta como interdisciplinar, com ampla diversidade temática e com interface entre a 

comunicação e outras áreas do conhecimento. Entretanto, as abordagens da literatura de 

rádio não têm apresentado definição de rádio e nem de comunicação, exceto as 

realizadas por Luiz A. Ferraretto, Marcelo Kischinhevsky et. al e Antonio Adami. A 

ideia de “teoria” nas pesquisas aguarda novos desenvolvimentos, quando se detecta que 

“ainda se apresentam lacunas muito necessárias de preenchimento, principalmente no 

que se refere a estudos sobre teorias do meio e o ensino de radiojornalismo” (Zuculoto, 

2016, p. 39). Marcelo Kischinhevsky et. al são os mais enfáticos em relação às 

perspectivas teóricas nos trabalhos sobre o rádio no Brasil, ao constatarem a ausência de 

indicações claras a respeito. “É como se a teoria fosse igualmente algo dado, 

naturalizado, que não merecesse sequer um parágrafo de explicitação e 

contextualização” (Kischinhevsky et. al 2016, p. 150). E Antonio Adami tem idêntica 

percepção: “Uma outra questão é que tanto nestes eventos como em publicações, seja de 

coletâneas, livros autorais e artigos, no geral, percebemos pouco interesse aos aspectos 

teóricos da produção, da recepção, da memória e sobre as perspectivas do rádio nesta 

nova era, que denominamos da “mobilidade”” (Adami, 2016, p. 128). 

Sem refutar o valor do passado, percebe-se que os autores defendem a ideia de 

que há um novo presente e um incógnito futuro para a pesquisa em comunicação 

radiofônica, que necessita ser investigada e compreendida. É preciso desenvolver 
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métodos combinados, que permitam os pesquisadores e teóricos do rádio dar conta da 

complexidade do radiofônico em nossos dias, pondo em diálogo tradições distintas e 

combinando ações que levem a construir coletivamente novos conhecimentos sobre o 

campo e avancem rumo ao estado-da-arte dessas pesquisas. Principalmente neste 

momento em que ganham força as iniciativas de internacionalização e as produções 

coletivas de pesquisadores articuladas em torno de temas, objetos e afinidades teóricas. 

(Kischinhevsky et. al, 2016, p. 154) 

Se o problema do futuro do rádio tem se constituído em aspecto desafiador para 

muitos pesquisadores e estudantes que se dedicam a compreensão do meio, deveremos 

antes dirigir nossas preocupações para os resultados produzidos por estes estudiosos, 

que aceitaram enfrentar esses e outros tantos desafios já assumidos. Há matéria 

sedimentada, capaz de nos adiantar algumas respostas sobre o que é o rádio. Apesar das 

dificuldades, a literatura sobre rádio existe e é ela que fornece a base para as reflexões 

sobre o meio, gerando uma considerável quantidade de dados empíricos. São casos, 

análises e exemplos que podemos lançar mão, para poder falar de teorias e conceitos de 

rádio. 
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