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Diga, por favor, seu nome, a data e o local de seu nas-

cimento.

Sonia Virgínia Moreira. Nasci em Campo Grande, Mato 

Grosso do Sul, em 26 de agosto de 1954.

Como se chamavam seus pais e o que eles faziam?

Meu pai, imigrante português, Antônio Moreira, veio para cá 

junto com os irmãos. Ele era contador, mas eu cresci com 

ele tendo um depósito de plantas em Campo Grande. Foi o 

que ele foi fazer. Ele foi para Mato Grosso do Sul. Antes, ele 

tinha um caminhão. E minha mãe, Virgínia Moreira, é des-

cendente de iugoslavos. Meu avô, pai dela, era imigrante 

também. Ela era dona de casa.

Qual foi a sua formação? Onde você estudou?

A minha mãe nunca se convenceu de que eu fiz jornalismo 

porque eu queria fazer jornalismo. Ela achava que era por-

que o curso não existia em Campo Grande e eu saí de lá por causa disso. E vim para o Rio, diferente 

dos outros amigos, porque na turma da época o destino era São Paulo. Mas tinha uma parte da turma 

que veio para o Rio. E eu acabei vindo para o Rio nos anos 1970. É engraçado, porque eu pensava em 

ser jornalista. Meu pai tinha uma chave de caixa postal que ficava pendurada no chaveiro dele, que 

ele usava preso à cintura, e o programa que eu mais gostava era abrir a caixa postal para ele, porque 

ele recebia O Cruzeiro, ele recebia os jornais, e eu adorava ver aquele material. No depósito de plan-

tas, tinha um corredor. O depósito de plantas ficava na esquina e, do lado, havia as oficinas do jornal 

O Matogrossense. E eu amava, quando criança, acho que esse é um definidor também da profissão. 

Eu amava, primeiro, acompanhar o trabalho deles montando a página e, depois, ir pegando nas 

caixinhas as letras. E, às vezes, misturava, era um problema sério, às vezes. Mas, então, o jornalis-
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mo, de alguma maneira, já estava presente 

ali desde cedo. Isso, criança mesmo, com 

seis anos de idade, sete. E, desde muito 

cedo, comecei a ler, meu pai me ensinou a 

ler. Com 12, 13 anos, eu já lia livros, livros às 

vezes de autores portugueses. Comecei a 

ver Eça de Queiroz, eu devia ter uns 11, 12 

anos, porque ele tinha na biblioteca e pas-

sava para mim. E o jornalismo, de uma cer-

ta maneira, sempre foi uma coisa presente, 

porque eu adorava ler O Cruzeiro, adorava 

ler os jornais também que ele assinava. E aí teve aquela moda em Campo Grande, cidade do interior: 

todo mundo da minha geração fez teste vocacional. E o meu teste vocacional deu jornalista, direção 

de teatro ou atriz. E documentarista, tinha essa especificidade de ser documentarista. E, quando eu 

vim para o Rio, na verdade, eu vim já para fazer jornalismo, e acabei fazendo. Eu não conhecia ab-

solutamente nada do Rio. Fiz o vestibular pela Cesgranrio. Tinha primeira e segunda opção: eu botei 

PUC primeiro semestre, PUC segundo semestre. Não passei em nenhum, e acabei fazendo na Gama 

Filho. Na Gama filho, eu conheci pessoas que foram muito legais, depois, para a vida, tanto em rela-

ção aos colegas quanto em relação aos professores.

Que publicações chegavam em Campo Grande?

Na caixa postal? Ele assinava o Correio da Manhã, O Cruzeiro, e tinha mais um outro jornal, que era 

de São Paulo. Vou fazer até um parêntese. Como ele tinha um caminhão, ele fazia transporte de café 

até Cuiabá. Vocês imaginem o que era fazer isso nos anos 40, estradas sem asfalto... O caminhão dele 

quebrou no meio desse trajeto, numa cidade que se chama Coxim e é um dos inícios lá do Pantanal. 

Aí ele teve que ficar lá esperando até que conheceu minha mãe. Tinha uma diferença de idade muito 

grande, porque ele já tinha quase 40 anos e minha mãe tinha 19. E eles acabaram se casando depois 

de tudo. Meu avô era muito bravo. Voltando para a questão do jornalismo, Campo Grande tinha vários 

jornais também, mas o que chegava eram os jornais, principalmente, do Rio, e menos de São Paulo. 

Por exemplo, eu não me lembro de ter visto ou lido com ele o Estadão ou a Folha. Talvez o Estadão. 

Mas, não, eram o Correio da Manhã e O Cruzeiro. Eram duas publicações daqui do Rio, feitas na época.

Como foram suas primeiras experiências profissionais? 

Rosental Calmon Alves foi meu professor, na Gama Filho. Ele me levou para o meu primeiro estágio. 

Ele faz questão de lembrar e dizer para as pessoas que eu fui aluna dele e que ele que me botou na 

“É engraçado, porque eu pensava em ser 

jornalista. Meu pai tinha uma chave de cai-

xa postal que ficava pendurada no chaveiro 

dele, que ele usava preso à cintura, e o pro-

grama que eu mais gostava era abrir a caixa 

postal para ele, porque ele recebia O Cru-

zeiro, ele recebia os jornais, e eu adorava 

ver aquele material”
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profissão. Eu ia voltar de férias para Campo Grande, e ele falou: “Menina, está na hora de trabalhar, 

e a Rádio JB está com estágio aberto. Vai lá”. E veja só: não só eu comecei a fazer estágio na rádio 

– e isso foi um definidor, porque depois eu fui repórter da rádio também – como isso me trouxe o 

rádio para bem perto. Depois, o rádio virou objeto de estudo. Então eu acho que, sem querer, as 

coisas estavam se definindo ali, naquele momento. Um outro professor que foi superbacana – ele 

era professor de redação, e importante também – foi José Luiz Sombra, que hoje mora em Itaipava. 

Foi fundamental. Tem uma professora de sociologia que eu sempre esqueço o nome dela, mas ela 

foi maravilhosa também na vida. O problema da memória. E um professor de planejamento gráfico 

também. Foram quatro, na verdade, sendo que esses dois estiveram mais atuantes, o Rosental e o 

Sombra, em vários momentos da minha vida profissional. Eu acho que, se eu não estivesse lá, eu 

provavelmente não os teria conhecido – o Rosental, principalmente.

Em que ano você começou a trabalhar?

Eu comecei em 1977 a estagiar na Rádio JB.

Quais são as suas lembranças da Rádio JB?

Primeiro, o prédio do Jornal do Brasil, ali na Avenida Brasil, 500. Era outro mundo. E, quando você 

entrava lá, tinha aquele saguão enorme – quando você entrava como visita. E o próprio ambiente, 

a concepção toda do Aloisio Magalhães. Ali eu conheci, também, quem era Aloisio Magalhães e 

tudo que ele fazia e fez. A concepção do prédio internamente, a divisão por cores. Toda a redação 

ficava no sexto andar. A rádio ficava numa sala que era perto do hall dos elevadores e, depois, você 

caminhava um trecho e tinha o grande salão da redação. Pesquisa e foto-

grafia, mais para o final. Então estava todo mundo ali. A convivência era 

maravilhosa. E, como a rádio não tinha carro, a gente sempre saía de 

carona no carro do jornal: ia o repórter, o fotógrafo e alguém da rádio. 

Isso foi fantástico, fundamental também na minha formação. E, depois, 

aquilo de você entrar e sair pela oficina. Você saía pelo outro lado do 

JB, que é o lado onde hoje tem aquele prédio enorme, que era o da fá-

brica? Não sei se ainda tem o prédio de uma fábrica ali, de farinha, 

biscoito, sei lá. Tinha ao lado do JB. Aquilo de você entrar e 

sair pela oficina do jornal, você tinha o convívio inclusive 

com a galera chão de fábrica. A experiência foi muito legal. 

E os amigos, também, daquela época: a Ruth Martins, que 

é a Rutinha, as meninas todas do JB, tipo Joëlle Rouchou, 

o Zózimo, que ficava lá no aquário dele e todo mundo um 
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pouco que orbitando, o pessoal da internacional, Sérgio Fleury, Romildo Guerrante. Era uma turma 

fantástica. A gente convivia com esse pessoal, e esse pessoal era muito legal com os novos, com os 

estagiários. Eles efetivamente ensinavam, e era um momento de máquina de escrever. Aquele barulho, 

e todo mundo terminava, virava a máquina para cima e ia lá fazer sua própria edição. Era muito bacana, 

muito legal. O Rosental, na Rádio JB, era editor. Ele era um louco, porque olha a vida dele: ela dava aula 

de manhã; trabalhava na Rádio JB; à noite, ele era redator. E o jornal da Rádio JB, à noite, era meia-noite 

e meia. Então ele saía de lá sempre depois de uma da manhã. Sete horas, muitas vezes, ele estava na 

Gama Filho. Nessa época, eu não me lembro se ele estava na UFF, mas ele também foi professor da 

UFF. Era uma vida absurda, mas legal. Todo mundo jornalista full-time. Bem legal.

Do estágio você passou a repórter na própria rádio?

Direto, como repórter da Rádio JB. E um dia eu achei que já sabia tudo: escrever matéria para rádio, 

lide e sublide, conseguia fazer aquele texto bem fechadinho. A Ana Maria Machado era editora da 

rádio, e ela tinha um programa chamado Roteiro, que era de dicas culturais no Rio, e eu às vezes 

fazia apresentação também. Não essa voz fanha, mas a voz era boa para rádio. Então, foi um meio 

com o qual eu me identifiquei. Às vezes, eu apresentava o programa para ela – fora os especiais que 

a gente fazia etc. Mas um dia achei que era legal fazer alguma outra coisa. Eu bati na porta da sucur-

sal da IstoÉ. Fui lá e falei: “Olá, meu nome é Sonia, trabalho na Rádio JB”. O chefe da sucursal era o 

Mauricio Dias. Era a época da IstoÉ com o Mino Carta. E, na época, exatamente na época que eu fui, 

eles estavam lançando o Jornal da República, que foi uma experiência que durou muito pouco, que 

o Mino quis reproduzir aqui o Jornal da República italiano - La Repubblica. E ainda fiz algumas coisas, 

também, para o Jornal da República, mas o meu negócio era fazer texto para a revista. E o Mauricio 

me botou na área de política, e eu não gostava disso, porque tinha que ter muita fonte, caderninho. 

Aí ele falou: “Então vai fazer coisa de cultura”. Aí eu fui fazer com a jornalista Berta Sichel, e ela edita-

va cultura, fui trabalhar com ela. E fiquei um tempo na IstoÉ como free-lancer também, depois. E, na 

rádio, um dia alguém chegou e falou assim: “Gente, o meu tio é do Rotary. Tem bolsa de jornalismo 

para ir para os Estados Unidos. Ninguém quer ir fazer mestrado lá nos Estados Unidos?”. “Me interes-

so.” E me candidatei à bolsa, ganhei. Na verdade, ali também, no jornalismo, dentro da redação da 

JB, começou essa minha vida que virou minha vida acadêmica, porque, depois que eu voltei, eu não 

queria mais trabalhar em redação.

Então você conciliava a IstoÉ com a Rádio JB?

Eu trabalhava na Rádio JB de manhã, até o jornal de meio-dia e meia. Chegava cedinho, tipo sete e 

meia, oito, ficava lá até uma hora da tarde, e à tarde ia para a IstoÉ.
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Sonia, você pegou a época da ditadura ainda.

Sim, o final. Na verdade, eu peguei a anistia já. Cobri o Brizola chegando, aquelas coisas. Não me 

lembro se Gabeira também. Mas me lembro de coberturas no Galeão, esperando o pessoal. Mas ain-

da pegamos uma época muito complicada para o rádio, porque, mesmo quando já não tinha aquela 

força da censura tão grande sobre os jornais, rádio e televisão ainda eram bastante censurados. No 

caso do rádio, eu muitas vezes recebi telefonemas de alguém que se identificava como sendo da 

Polícia Federal e: “Anota aí o que a gente vai passar para vocês: fica proibida qualquer notícia sobre 

não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei onde”. E às vezes a gente nem sabia que o que 

eles estavam passando para a gente estava proibido. Foi um momento muito esquisito. E tinha um 

quadro na redação, que era um quadro enorme, com aquelas laudas, que eram as laudas pela meta-

de de rádio – de uma lauda do impresso –, que ficavam lá afixadas dizendo todos os assuntos que 

estavam proibidos de serem falados na rádio. Horrível.

Como vocês faziam para burlar, se faziam?

Se era no Rio, a gente encontrava uma outra maneira de falar que alguma coisa estava acontecendo. 

Na verdade, quem morava no Rio entendia que a gente estava falando de alguma coisa que era proi-

bida – mas que a gente não estava falando sobre o assunto. Manifestação era tão difícil na época, 

tinha sempre uma repressão. Mas alguma coisa que interferisse no movimento da cidade, a gente 

acabava falando sobre a cidade, dando uma nota de serviço, mas na verdade a gente estava falando 

da outra coisa que estava acontecendo. Era interessante.

Aí você foi para os Estados Unidos.

Fui para os Estados Unidos.

Em que ano?

Em 1980. E isso, nossa, mudou minha percepção de muita coisa, inclusive da profissão. Primeiro por-

que eu fui para a Universidade do Colorado, em Boulder, e eu fui para a Universidade do Colorado 

porque eu tinha sido exchange student quando eu tinha 17 anos, e a minha família americana morava 

em Denver. Então, quando eu fiz a opção, fiz a opção pela Universidade de Boston e fiz a opção pela 

Universidade do Colorado. Boston respondeu antes que Colorado, e eu fiquei esperando Colorado, 

porque, na verdade, eu queria ir para lá. Acabei sendo aceita lá também, e fui fazer o mestrado lá. A 

percepção que muda, na verdade, é de como há tantas coisas interessantes no jornalismo que a gen-

te pode estudar, e como era legal você estar num lugar que tinha referência. Isso tudo era numa era 

pré-internet. O que existia nas bibliotecas? Primeiro, era mais de uma biblioteca. Mas, na biblioteca 
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central, eles tinham o que chamavam de reference books. Eram uns livrões enormes, por ano e por 

área, e tudo que tinha sido publicado naquele ano naquela área. Ali eu fui lendo, e foi a primeira coisa 

que a minha orientadora, que chama Ardyth Sohn, disse para mim, e o coorientador, Steve Jones: 

“Você vai na biblioteca e olha os reference books”. Porque, claro, eu cheguei lá sem ter a mínima no-

ção do que era um curso de mestrado. Eu sabia que tinha que fazer uma dissertação. Como chegar 

até lá era uma outra coisa. Eu gostava muito de jornalismo internacional, então sabia que queria fazer 

alguma coisa na área. E acabei trabalhando com correspondentes sul-americanos em Washington e 

Nova York. Fechando ao máximo o tema, ficou nisso. Uma pesquisa em 80 e 81. Eu entrevistei todos 

os correspondentes brasileiros que estavam em Washington e Nova York naquele momento: Lucas 

Mendes em Nova York, Paulo Sotero, pela IstoÉ, que estava em Washington, muita gente conhecida. 

Fiz e descobri que a academia era um ambiente muito legal, se a gente tivesse condições. Aí eu 

voltei para cá e queria dar aula, mas nada aconteceu de imediato. Eu fui na Rádio JB, visitar. Porque 

eu tentei sair da Rádio JB, entregar minha carteira e terminar o vínculo com a rádio várias vezes, e 

todas as vezes alguém que estava na chefia falava: “Ah, faz isso, não. De repente, você volta. Fica 

aí. Já está com a sua carteira assinada, fica de licença”. Fiquei muitos anos. Depois, foi um problema 

o dia que eu quis acabar e a Rádio JB não existia mais. Isso é um outro capítulo. Mas, enfim... Eu 

encontrei com o Saroldi, Luiz Carlos Saroldi, que fazia um programa noturno, quando eu fui lá visitar. 
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Todo mundo: “Ah, está de volta”. E eu comecei a falar: “Nossa, que coisa, o americano, com um sen-

tido de organização. Como a gente trabalha com aquele monte de informação e transforma aquilo 

num texto...”. Contando minha experiência. Aí o Saroldi falou assim: “Você é tudo que eu preciso. Eu 

quero fazer tanto um livro sobre a Rádio Nacional, tem tanta coisa, e eu não sei por onde começar”. 

E a gente começou a conversar. Ele tinha 

efetivamente muita coisa, principalmente 

de MPB, porque ele era um estudioso de 

música popular. E começamos a trabalhar 

juntos. Era tudo uma coisa mais ou menos 

em círculo, um pouco passando sempre 

pela redação. Nunca pensei nisso: passan-

do sempre pela redação da rádio, sempre 

a coisa profissional estava no meio dessa 

área toda.

O Saroldi já era professor nessa época?

Não, ele era radialista full-time, e fazia o noturno. A gente ia lá muitas vezes e fazia coisas junto com 

ele, porque ele topava. “Ah, vamos fazer um especial sobre tal coisa”, e ele topava, e a gente fazia. 

Ou sobre alguém.

Aí saiu o livro.

Saiu aquele livro, Rádio Nacional: o Brasil em Sintonia, a primeira versão, que é a que eu mais gosto, 

a capa é o cartão-postal de resposta da Rádio Nacional. Os ouvintes escreviam. Tinha o prédio da 

Rádio Nacional, um coqueiro, Praia de Copacabana, tudo coloridinho, bem anos 40. E eles manda-

vam para todo mundo que mandava cartas para a Rádio Nacional, as pessoas mandavam: “Rádio 

Nacional do Rio de Janeiro”. Não botavam mais nada, e as cartas chegavam lá. Ouvintes de todo 

lugar. E a gente começou a fazer. O livro, na verdade, foi resultado de um concurso de monografias 

da Funarte, que a gente fez e ganhou. Nosso codinome era Neguinho e Juraci. A gente fez e virou a 

primeira edição do livro.

E depois?

Um professor meu, da Gama Filho, viu a notícia de que a gente tinha recebido prêmio e falou: “Por 

que você não vem aqui e faz uma apresentação para os alunos?”. E fomos, eu e o Saroldi, fazer uma 

apresentação sobre a Rádio Nacional para os alunos. Ali, ele me convidou: “Você não quer dar aula 

aqui? Porque seria tão bom, a gente precisa de alguém da área de rádio”. E eu comecei, então, a 

“Entrevistei todos os correspondentes bra-

sileiros que estavam em Washington e Nova 

York naquele momento: Lucas Mendes em 

Nova York, Paulo Sotero, pela IstoÉ, que es-

tava em Washington, muita gente conheci-

da. Fiz e descobri que a academia era um 

ambiente muito legal, se a gente tivesse 

condições”
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dar aula na Gama Filho. Na Gama Filho, eu fiquei, sei lá, três anos. Eu vim para a Uerj em 1986, vai 

fazer 30 anos ano que vim. Muito chão. Eu fiz o concurso em 86, e fiquei um ano dando aula lá e 

cá. Na época em que eu vim, a faculdade de comunicação não existia, era um departamento de co-

municação. Essas coisas loucas, era um departamento de comunicação. Eu entrei para a parte de 

teoria, e dava uma disciplina que chamava Sistemas Internacionais de Comunicação, que não existe 

mais, saiu do currículo, o que eu acho um absurdo, era muito bacana. Eu usava o conhecimento do 

mestrado na disciplina, e comecei a dar aula na Uerj a partir de 86. Depois, quando a faculdade foi 

criada, tinha que ser estruturada em departamentos. Um departamento era jornalismo – das coisas 

de a gente estar no lugar quando tudo começa. Tinha dois professores: eu e o Sílvio Júlio Nassar, 

que era de televisão. Eu, rádio; ele, TV. Aí um tinha que ser chefe, o outro, subchefe. Sílvio Júlio falou: 

“Não, não posso, porque” – ele fazia toda a produção do Fantástico – “o Fantástico não deixa. Eu não 

vou conseguir tempo para isso”. Eu virei, com, sei lá, dois anos de universidade, chefe do departa-

mento de jornalismo. E começamos a estruturar todo o departamento, a fazer os concursos, acertar 

a grade de disciplinas. Foi uma época muito legal. A gente não tinha dinheiro. Vivia-se muito dentro 

da universidade, vivia-se dentro da sala do departamento de jornalismo. Eu estava aqui praticamente 

todos os dias. Vinha para cá à tarde, porque o curso era só à noite. Ficava tarde e noite. E tinha uma 

vida muito legal com os alunos. Todo mundo que fez aquela época fala sempre disso, porque que 

era uma época em que a gente não tinha praticamente recursos e a gente conseguiu fazer muitas 

coisas. Os meninos fizeram muitas versões de jornais em mimeógrafo. Eu guardo isso até hoje, eram 

maravilhosas. Todo mundo muito criativo. Muito legal, foi uma época bem bacana, de início, do curso 

de jornalismo na Uerj.

Quando o curso começou a ser oferecido? 

A faculdade é fundada em 86, e ele começa em 1988. Porque a faculdade é criada no início do se-

gundo semestre de 86. Eu entrei em 1º de agosto, essa é minha data de entrada na Uerj. Eu faço 

30 anos em 1º de agosto de 2016. E é exatamente dois anos depois que começa, então, o curso de 

jornalismo.

E a pesquisa, como se desenvolveu?

No fundo, eu nunca deixei de fazer, porque a da Rádio Nacional foi uma superpesquisa, e fantásti-

ca, aplicando aquela técnica aprendida nos Estados Unidos. Por isso que eu fiquei fã dos Estados 

Unidos. Eu acho que tem muita gente que teve uma formação acadêmica que é muito mais Europa 

– França, principalmente; algumas pessoas, Espanha; outras, menos, Alemanha, Portugal –, mas eu 

acho que os Estados Unidos merecem admiração. Reclama-se muito da qualidade do ensino. Eles 

não conhecem o resto do mundo, né? Mas eles têm um problema de qualidade de ensino, na verda-
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de, em junior e high school, porque eles têm muita deficiência de escrita, eles não sabem soletrar. 

Spelling ainda é um problema nos Estados Unidos. Mas, em termos de universidade, nossa! As uni-

versidades americanas são estruturadas para que você faça efetivamente pesquisa. Você só não faz 

se não quiser, porque todos os recursos estão ali. Isso foi uma coisa muito legal para mim. E a expe-

riência de fazer o livro da Rádio Nacional. Esse livro consumiu no mínimo dois anos, talvez dois anos 

e meio, e trabalhando com fonte primária. Então eu vivia na Biblioteca Nacional. Aquela experiência 

foi maravilhosa. Eu estava lendo um livro do Márcio Souza chamado Mad Maria, e um dia, conver-

sando com o Saroldi, falei: “É tão engraçado, que esse Mad Maria pega um período...” – que era um 

pouco o que a gente estava estudando para a Rádio Nacional –, “tem uma figura que está por trás 

dos personagens que eu nunca consigo identificar”. E, pesquisando na Rádio Nacional – essa parte 

eu fiz mais –, achei os volumes que tinham todos os decretos dos presidentes. Estudando o decreto 

de nacionalização da Rádio Nacional, quando ela entra para as empresas incorporadas ao patrimô-

nio da União, eu vi que, na verdade, era o prédio de A Noite e era a Estrada de Ferro São Paulo-Rio 

Grande. “Como assim a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande ali?” A gente foi ver, e revela-se, em 

um dado momento – que eu acho que isso é o bacana na pesquisa –, a figura de Percival Farquhar, 

que era um americano que instalou a Light, a CEG. Os bondes elétricos começam com ele. Toda 

essa infraestrutura urbana do Rio mais para o início do século XX começa com ele, e ele era dono da 

Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. E, no final, era dono da Rádio Nacional, da Sociedade Civil 

Brasileira Rádio Nacional, que tinha um monte de testas de ferro – acho que eram uns dez, 11 –, que 

assinavam lá, cada um com não sei quantos mil-réis, como parte da sociedade. E, no final, era dele. 

O prédio era dele, tudo que estava no prédio era dele, e tudo isso fazia parte desse espólio, digamos 
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assim, que era a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande – que ele nunca conseguiu fazer, por sinal, 

porque iria de São Paulo até o Rio Grande do Sul, era um superprojeto. Ele já tinha terras que tinham 

sido desapropriadas nos estados de Santa Catarina, Paraná. Tudo estava pronto para isso, quando 

Getúlio vem e fala: “Não, isso daqui agora é da União”. E acabou todo o projeto. Então, na verdade, 

a pesquisa, de alguma maneira, sempre esteve presente. E de rádio, especificamente, como essa 

história começa? Eu entrei em agosto na Uerj. Em julho, um julho muito frio, praticamente 30 anos 

atrás, houve um seminário na ECA, com a Gisela Ortriwano e com o Luiz Fernando Santoro, sobre ra-

diojornalismo. Esse seminário durava praticamente um mês e tinha dez vagas. Eu me candidatei, e lá 

fui eu – porque tinha a história já do livro da Rádio Nacional – para São Paulo, passar quase um mês. 

E esse livro resultou no livro Radiojornalismo no Brasil: Dez Estudos Regionais, que eram os dez se-

lecionados, cada um de uma região, de uma cidade. O Zé Marques estava viajando, o José Marques 

de Melo, e ele chegou mais para o final do curso. Eu tive que fazer um texto para ser selecionada. Eu 

contei a história da Rádio JB e do jornalismo na Rádio JB, que foi parte desse livro Radiojornalismo 

no Brasil: Dez Estudos Regionais. Depois, eu tinha que fazer um outro texto, no final do curso, que 

eu não fiz. E eu me encontrei com ele num evento aqui no Rio e falei assim: “A gente vai receber o 

certificado daquele curso, o seminário que a gente fez na ECA?”. Ele falou assim: “Não, você fez o seu 

texto final?”. Eu falei: “Não”. “Então não tem certificado.” Ali, eu também me toquei que: “Opa, peraí, 

eu tenho que cumprir com a minha palavra. Então, se tem uma coisa para fazer, eu tenho que fazer”. 

Nunca mais deixei de fazer as coisas. Hoje, eu faço as coisas, às vezes, com atraso. No momento, eu 

estou em dívida, estou com duas dívidas aqui mais urgentes, pendentes, mas eu faço, sempre faço. 

Aprendi com o Zé Marques lá atrás: se você se compromete a fazer alguma coisa, você tem que 

fazer para ter o que quer. A gente se conheceu ali, naquele momento. Foi a primeira vez que eu o vi 

pessoalmente. Mas eu estava falando das pesquisas. O texto, de alguma maneira, e a pesquisa nun-

ca deixaram de estar presentes. Porque esse foi, talvez, o segundo texto maior que eu tenha feito, 

ainda que ele tenha sido mais um ensaio, um artigo, e não uma pesquisa. Mas eu estava sempre atrás 

de alguma coisa. E no meio desse tempo, no meio disso tudo, por exemplo, eu adorava, via coisas 

na Biblioteca Nacional, e o Rio me interessava muito como cidade, todas as transformações: o Bota-

-Abaixo do Pereira Passos, o que era a cidade antes, o que virou a cidade depois; o que era o Rio, os 

sítios, as chácaras no vale que hoje é Laranjeiras, Cosme Velho. E, depois, eu lia Machado de Assis 

e ia cruzando as informações do Machado de Assis, e as crônicas dele, de bonde, saindo do Cosme 

Velho e indo para Botafogo, para o Centro da cidade. O Rio também me chamava muito a atenção. 

E eu fui fazendo outros textos para nada: fui escrevendo, e ia pesquisando. Então a pesquisa esteve 

presente, de certa maneira, o tempo todo. Nesse meio tempo – agora eu não vou saber o ano, mas 

foi nesse burburinho aí de um monte de coisa e pós-livro da Rádio Nacional –, houve um concurso. 

Porque eu achei legal: “Pô, bacana isso do concurso da Funarte. A gente pode ganhar um concurso, 

ter livro publicado”. Aí a RioArte fez outro concurso, que era sobre imprensa alternativa. Falei: “Opa, 
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legal isso”. E fiz, então, um texto sobre imprensa alternativa no Brasil, contando a história do Bondi-

nho, do Versus, do Movimento. Boa parte das pessoas que eu tinha que entrevistar, eu ia atrás, não 

tinha erro: o Hamilton Almeida Filho, eu entrevistei aqui no Rio, na casa dele no Jardim Botânico; 

Marcos Faerman, fui embora para São Paulo, fiz a entrevista na casa dele no Pacaembu; Raimundo 

Pereira, do Movimento, entrevistei em São Paulo também. Eu ia entrevistando as pessoas. Eu ligava 

para as pessoas, achava o telefone – não tinha e-mail, não tinha nada –, e todo mundo me recebia. 

E eu gravava. Aliás, esse é um problema que eu tenho: eu tenho todas essas entrevistas em algum 

lugar, e elas estão em cassete. Eu tenho que recuperar isso, porque são depoimentos maravilhosos. 

São dez depoimentos maravilhosos dessas pessoas. O do Marcos Faerman contando como ele 

criou o Versus. Ele estava em Cuiabá, numa noite quente, teve uma visão da América Latina, aquelas 

loucuras. Muito bacana. O do Halmilton Almeida Filho, também muito legal, sobre o Bondinho, que 

começa como um house organ do Pão de Açúcar, distribuído. Mas aí fiz esse texto sobre imprensa 

alternativa no Brasil, 20 anos de imprensa alternativa no Brasil, falando daquele momento de cen-

sura, o que era imprensa alternativa. E ganhei esse prêmio da RioArte também. Fiquei em primeiro 

lugar, e eles publicaram os três primeiros lugares. Falei também com um gaúcho que era jornalista 

do Estadão. Esqueci o nome dele agora. Então, o 

tempo todo eu fiquei fazendo essas coisas, nunca 

deixei de estar pesquisando alguma coisa.

E seu doutorado?

Levei muito tempo para fazer o doutorado, porque 

meu doutorado, eu entro em 95 na ECA. Faço o dou-

torado na ECA, USP. E fiz porque a Anamaria Fadul, 

que foi minha orientadora, ficava em cima de mim, 

dizendo assim: “É um absurdo! Você publica, faz 

um monte de coisa e não tem doutorado. Você não 

pode pedir bolsa do CNPq, não pode pedir não sei 

o quê”. Eu tinha bolsa do CNPq antes, quando eu ti-

nha mestrado e antes da exigência de você ter que 

ter doutorado. Quando teve a exigência de doutora-

do, eu perdi a bolsa. Isso não era o que contava para 

mim. Mas ela achava um absurdo, porque eu estou 

dando aula, estou fazendo coisas, continuo pesqui-

sando, e ela em cima, no meu pé, até que eu fui 

fazer meu doutorado na ECA. Fiz o doutorado num 
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tempo razoavelmente recorde. Eu tinha feito algum tempo antes uma seleção da Voz da América no 

consulado do Rio, e no meio do ano veio o convite da Voz da América: “Tem um lugar aqui no serviço 

brasileiro. Você fez lá a seleção. A gente está levando dois jornalistas brasileiros e selecionou você 

como um dos nomes”. Eu tinha feito o primeiro semestre do doutorado. Eu vim para a ECA, conversei 

com o departamento para ver o que eu podia fazer, se eu podia sair, interromper por um período e 

voltar. Eu podia interromper por no máximo dois anos, mas, no final do primeiro ano, eu tinha que 

justificar. E, em agosto de 95, eu fui para os Estados Unidos. Fui morar em Washington por um ano 

e pouquinho. Eu voltei em outubro do ano seguinte. Foi uma experiência também bacanérrima. Eu 

morei nos Estados Unidos como exchange student, depois eu voltei para fazer mestrado, depois eu 

voltei para trabalhar. O tempo em Washington foi muito legal, porque eu estava trabalhando já com 

um estudo comparado entre rádio Brasil e Estados Unidos. Uma das minhas justificativas, e eu acho 

que isso colaborou também para me liberarem, foi: “Eu aproveito o tempo que estou lá, estou traba-

lhando, e faço a pesquisa. Era uma bolsa sanduíche, sem ser oficializada. E foi muito legal, porque 

eu tirei a minha carteirinha lá na biblioteca do Congresso. Você está pesquisando ali, você pede: “Eu 

queria isso”. Chega para você. Na época, você com a carteira, o que você queria fazer cópia, você 

fazia cópia. Nossa, foi muito legal, muito legal. Com isso, a minha tese virou uma comparação entre 

rádios do Brasil e Estados Unidos que pegou desde o início do século e foi até o final, porque eram 

tantas informações. Porque eu estava estudando leis e tecnologias: eu queria saber se a legislação 

era influenciada pela tecnologia ou, ao contrário, se a tecnologia influenciava a legislação. E fazendo 

esse comparado: por que lá eles avançaram tanto em legislação e por que a gente aqui sempre foi 

esse problema? Aliás, até hoje. Eu defendi minha tese em 99, e até hoje a gente tem esse problema: 

sem uma definição de marco legal para a área de comunicação. Muito problemático. Mas foi bacana 

por isso, e viver um ano nos Estados Unidos, nessa região de Washington. Eu morei na Virgínia, com-

prei um carro, então eu tinha um trajeto que era razoável. Então, aquele negócio de você ir todo dia 

trabalhar, um monte de gente na mesma direção de manhã, um monte de gente na mesma direção 

no final da tarde. Foi incrível, e foi muito bacana também por 

esse lado acadêmico. Eu não fiquei todo o tempo, voltei, termi-

nei. Fiquei em 95, 96, voltei, terminei a tese e defendi em 99.

Você falou do seu primeiro encontro com o professor 

José Marques de Melo. Mas como foi a sua aproximação 

com a Intercom?

Foi uma aproximação natural, de alguém que já estava aqui na universidade. O diretor da faculdade 

na época disse: “Tem que ir no congresso da Intercom, tem que apresentar trabalho”. O primeiro con-

gresso da Intercom em que eu fui aconteceu em Viçosa, em 1988. E nunca mais deixei de ir. Fomos lá 

“A minha tese virou uma 

comparação entre rádios 

do Brasil e Estados Unidos 

que pegou desde o início 

do século e foi até o final”
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de carro, eu, ele e o Ricardo Freitas. Entramos no carro aqui e fomos embora para Viçosa. Foi bacana. 

Nunca mais voltei a Viçosa, mas foi legal. E ali comecei, então, esse convívio. Não existiam os grupos 

de trabalho, olha como eu sou antiga na Intercom. Na verdade, os grupos de trabalho foram criados 

aqui no congresso seguinte ou depois, porque aí a gente sediou aqui no Rio. Em 1990, a gente fez 

aqui: 50 anos de televisão.

Você já tinha cargo nessa época?

Não, não, só tinha trabalho, porque eu ajudei a organizar. Foi meu primeiro congresso, a gente nunca 

esquece. Foi terrível. Mas não tinha tanta gente. O Manuel Carlos Chaparro era presidente da Inter-

com na época. Era bem menos trabalhoso, mas sempre trabalhoso.

Você faz ideia de quantas pessoas?

Sei lá, umas 400, 500 pessoas, talvez. Não mais que isso. A gente fazia aqui no nosso auditório. Aqui 

na Uerj, nos andares ímpares, existem auditórios. Esse prédio é do Luiz Paulo Conde, do escritório 

do Conde. Ele tem coisas fantásticas: tem uma acústica boa, é no estilo anfiteatro, então todo mundo 

vê todo mundo. É muito legal. A gente fez, praticamente, em dois desses auditórios, e cada um tem 

capacidade para 250, 280 pessoas. Então, tudo se resolveu ali.

Como era a pesquisa de rádio, nesse momento, no Brasil?

Depois que a faculdade foi criada, essa disciplina some do currículo, porque tinha portaria do MEC, 

na verdade, de novo currículo, aquelas coisas: diretrizes curriculares... E a gente teve que mudar o 

currículo e adaptar o currículo para essa nova determinação do MEC. Uma das disciplinas era Radio-

jornalismo. Aí eu fui atrás de material para dar aula. Não tinha, praticamente não tinha. O que havia 

naquela época? Eram livros já mais antigos de depoimentos de gente que fez rádio. Zita de Andrade, 

mulher do Luiz Beltrão, publicou em 1970 pela Inciform, em Brasília – então não tinha muita circula-

ção –, sobre técnica de radiojornalismo - Princípios e Técnica de Radiojornalismo. As publicações 

que eu encontrei eram basicamente de pessoas que tinham trabalhado no rádio. Eu resolvi, então, 

estudar um pouquinho a história do rádio, do radiojornalismo, e isso virou um livrinho, O Rádio no 

Brasil. Esse foi o segundo livro, o meu primeiro solo – por uma disciplina que eu tinha que dar con-

ta aqui na universidade. Aí eu comecei a estudar o rádio, e depois disso o rádio nunca mais sai da 

minha vida, porque, vira e mexe, alguém pede alguma coisa. Hoje em dia, eu estou fazendo o salto 

nas geografias da comunicação, que é também um retorno para o jornalismo internacional, um mix 

de um pouco de tudo, mas, de uma certa maneira, o rádio está sempre presente. Então, quando eu 

fui estudar, vi que não tinha muita coisa. Depois, me incomodava muito, a gente tinha esse envolvi-
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mento político muito grande com emissora de rádio. Era aquele auge: Constituinte, distribuição de 

concessões de FMs para políticos, os deputados lá da Constituinte, aquela coisa toda desregulada. 

Sempre isso me incomodou muito, e eu fiz outro livro, que é Rádio Palanque: Fazendo Política no Ar, 

de como você tem os radialistas que viram políticos e os políticos que são não radialistas, mas donos 

de rádio. E é isso que existe no Brasil, de alguma maneira, até hoje, porque continuamos sem uma 

legislação na área. Então tudo isso continua permitido.

Tivemos na última eleição um candidato a presidente dono de rádio.

Exatamente. Tivemos um governador que veio do rádio. A mistura continua aí até hoje.

Voltando à trajetória na Intercom... 

Sim. Depois desse de Viçosa, eu comecei a ir a todos os congressos. E, depois que a gente organi-

zou esse daqui, eu comecei a entender a lógica da Intercom, por dentro. Quando os grupos foram 

criados, lá atrás, eu comecei, então, a trabalhar com o grupo de rádio – eu, junto com a Doris Haus-

sen, da PUC de Porto Alegre. E coordenação de GT não tem jeito, você trabalha todo o ano. Depois, 

os GTs viraram núcleos. Os GTs viraram núcleos no congresso de Campo Grande. Não sei dizer perí-

odo, mas fui editora da 

revista. Porque o Zé 

Marques, você sabe 

como ele é, ele vai pe-

las bordas: “Olha, bom, 

você podia fazer essa 

seção de entrevista da 

Revista Intercom”. “Ah, 

legal.” Comecei a fazer 

as entrevistas para a 

Revista Intercom. De-

pois disso, ele: “Você podia editar a Revista Intercom”. Ok, editar a Revista Intercom. Isso tudo 

demandou muito trabalho. Não era fácil, não era fácil. Mas foi bacana, todas as experiências foram 

muito legais. E eu vivia nisso: onde eu ia, estava procurando artigo, estava procurando autor, fazia 

convites, entrevistava. E tudo em paralelo já aqui com a universidade. Depois, eu acho que ele viu 

que eu trabalhava, dava conta do recado – aquela lição inicial: um pedido dele, ou um acerto, tem 

que cumprir –, e em Campo Grande eu fui convidada para a presidência da Intercom. Isso já foi 

2001. E, aí, eu: “Tá bom, vamos conversar”. A gente conversou lá mesmo. Minha mãe achou lindo: 

“Nossa, presidente!”. Ela já achava lindo chefe de departamento, pelo nome, “chefe”, aquela coisa 

“A gente acertou e eu tomei 

posse no ano seguinte, que 

foi 2002, em Salvador. Aí, sim, 

você vê o que é trabalhar. Mas 

eu tive uma companhia, um 

anjo protetor, um santo, que 

foi Aníbal Bragança, meu dire-

tor científico”
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de interior. Andava com um cartãozinho mostrando para as pessoas o que eu estava fazendo no 

Rio de Janeiro. Presidente da Intercom, ela achou lindo também. Mas, enfim, a gente acertou e eu 

tomei posse no ano seguinte, que foi 2002, em Salvador. Aí, sim, você vê o que é trabalhar. Mas eu 

tive uma companhia, um anjo protetor, um santo, que foi Aníbal Bragança, meu diretor científico, 

que, sem ele, acho que seria muito difícil. Eu estava na presidência e ele, na direção científica. E ele 

foi fantástico.

Ante de a gente falar da sua experiência na presidência, fale sobre a transformação dos GTs 

em núcleos. O que isso significou para a Intercom?

A ideia, pelo que eu me lembre, de transformação dos GTs em núcleos era para ver se você conse-

guia agregar as pessoas mais em torno dos objetos dos grupos, de uma forma a fazer pesquisa co-

ordenada. Sempre foi um desafio, eu acho que sempre foi muito difícil. Mas eu acho que o grupo de 

rádio, por exemplo, conseguiu fazer isso. A gente fez vários trabalhos conjuntos, todo mundo. Num 

congresso, alguém sugeria um tema, a gente um pouco que depurava o tema, como aquilo podia 

ser trabalhado, e depois cada um ficava com a sua parte. E a gente conseguiu fazer vários livros do 

grupo de rádio. Eu acho que, talvez, o núcleo de pesquisa, quando ele foi criado, tenha sido pensado 

para resultar nesse tipo de trabalho, que era uma convivência e uma produção mais articulada, diga-

mos assim, entre os pesquisadores.

Pensando em pesquisa sobre rádio, você acha que a Intercom foi importante?

Nossa, foi um divisor de águas. E o grupo de pesquisa de rádio, que estava lá no início, então, foi a 

partir dali. Era um bastão que era passado. Todo mundo que foi coordenador ou de núcleo, ou de GT, 

Eduardo Meditsch, Luiz Artur Ferrareto, Nélia Del Bianco, eu e Doris lá no início – a gente um pouco 

que se revezou lá no começo... Mas, depois, toda uma geração, e eu acho que continua até hoje. O 

núcleo original está presente até hoje no núcleo de pesquisa de rádio. Então, ele tem uma história, 

tem uma trajetória. Todo esse pessoal que está na coordenação, todo mundo, começou, em algum 

momento, participando das reuniões de GT. Isso é que é bacana. Então, voltando para a sua pergun-

ta, eu acho que o núcleo de pesquisadores era isso: você reúne em torno de um tema. E você forma 

também pesquisadores. Acho que o GT de rádio fez isso. 

Você começou a editar a Revista Intercom em 1999. Como foi essa experiência?

Foi bacana, muito enriquecedora, porque eu tive contato com muita gente. E aí uma técnica que, na 

verdade, eu nunca abandonei, que é o trabalho jornalístico de edição de texto. Eu faço isso até hoje. 

Eu não aguento mais fazer isso. Eu adoraria me livrar disso, mas eu edito até hoje. É um problema 
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hoje na minha vida. Mas a experiência foi muito le-

gal, e a edição de um periódico científico, com essa 

preocupação sempre de como você fazer edições 

de um journal e que você tivesse uma qualidade de 

texto também. Eu acho que é uma coisa que muita 

gente discute hoje. Eu fui ao congresso da Ibercom 

no final de março, em São Paulo, e havia duas gran-

des discussões entre os ibero-americanos. Uma é 

assim: o que gente faz para se livrar desse tipo de avaliação e das regras que são impostas pelos 

grandes grupos editoriais que valoram as publicações? Quando você publica em determinado lugar, 

aquilo tem um índice que vale xis pontos. A outra grande discussão era: o que é o texto científico 

hoje? Como a gente está produzindo ciência e como as pessoas estão percebendo essa produção 

de ciência, principalmente na área de comunicação? Porque o texto científico foi ficando hermético, 

e acho que esse é um desafio para a gente: que a gente consiga fazer com que um número razoável 

de pessoas, maior de pessoas, tenha acesso à ciência. A preocupação na edição da Revista Intercom 

sempre passou por aí: como a gente faz um jornalismo científico e como a gente trabalha o texto do 

jornalismo científico numa revista científica?

Você acha que chegou-se a um bom termo?

É difícil, porque a gente trabalha com informações distintas dos autores e, dependendo da área de 

onde o autor venha, você vai ter um tipo de texto. Eu acho que, por exemplo, os teóricos, às vezes, 

têm um texto que nem sempre é um texto mais acessível para as pessoas, porque as pessoas têm 

que ter um referencial, para ler a teoria, que muitas vezes não têm. Então, talvez seja mais difícil. Mas 

depende muito, depende muito da área. Mas eu acho que é uma boa revista. Ela é A2. Eu acho que 

ela deveria ser A1, ela poderia ser A1. Enfim, isso tem um significado – dentro da nossa escala de 

valor Brasil. Então isso é importante.

Na sua gestão prática, as inscrições dos congressos começaram a ser feitas pela inter-

net, não?

O Aníbal. Falei que ele é uma figura fantástica. Ele teve paciência suficiente de trabalhar junto com 

o pessoal da empresa. Porque a gente começou a ver: o congresso da Intercom estava cada dia 

maior, e era um absurdo a gente fazer as inscrições como a gente fazia. As pessoas se inscreviam 

nos congressos. Então, no congresso, às vezes tinha fila. Não tinha mais como a gente continuar, 

porque os congressos estavam crescendo muito. A SBPC tinha um sistema informatizado de ins-

crições. A gente foi atrás da empresa que fazia esse sistema e as inscrições. E a gente teve que, 

“A preocupação na edição da Re-

vista Intercom sempre passou por 

aí: como a gente faz um jornalis-

mo científico e como a gente tra-

balha o texto do jornalismo cientí-

fico numa revista científica?”
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digamos, formatar, customizar o que era o congresso da Intercom. Só que, como a SBPC era 

bem maior, no final o da Intercom era uma redução disso que é na SBPC. Não foi fácil chegar 

ao modelo que a gente chegou, porque você tem muitos eventos simultâneos, tem muitos coor-

denadores, muitos trabalhos para avaliar. E, depois daquilo, tem que ser gerado um programa; 

e, depois do programa, a gente tem que fazer um livro – a gente fazia um livro com resumos 

antes. Hoje, a gente não faz mais. Mas o sistema que existe de a gente colocar aberto, todos os 

papers selecionados nos congressos da Intercom, a gente pode pesquisar. Eles estão lá desde, 

pelo menos, a informatização, desde a existência do sistema. Isso tudo é muito legal, mas deu 

muito trabalho criar o sistema, formatar nos moldes da Intercom. E uma outra coisa legal, que eu 

não posso deixar de registrar também, desse período foi a criação do Intercom Júnior. Porque o 

Aníbal e eu, morando os dois aqui no Rio, a gente vivia na ponte área, um pouco como a gente 

conhece a nossa presidente hoje. A gente ia de manhã e voltava no final da tarde – se reunia o 

tempo todo. A Intercom ainda funcionava dentro da USP, a estrutura não era essa que a Intercom 

tem hoje. Nesses caminhos, entre aeroportos, depois de um dia de trabalho na Intercom, a gente 

foi voltando, conversando: “Pois é, e os estudantes de graduação?”. Porque todos os anos eles 

ficavam muito deslocados no congresso. Eles eram só plateia, e alguns reclamavam disso. E a 

gente, conversando: “A gente podia criar uma coisa...”. “Ah, Intercom Júnior.” Aí chegamos no 

nome. A gente deu essa ideia para o resto da dire-

toria, e todo mundo achou que era uma coisa legal, 

mas difícil. E o Fernando Almeida assumiu essa ta-

refa, digamos assim, de fazer acontecer o Inter-

com Júnior. Tem esse momento de nascimento da 

ideia, e sempre alguém que vai lá tocar depois. 

Esse também é um dado superbacana, porque 

hoje o Intercom Júnior é uma loucura. São muitos 

alunos da graduação que participam. Criou-se 

uma cultura de os alunos da graduação escreve-

rem, enquanto eles são alunos, para participar do 

congresso.

Quebrando a cronologia, você foi duas vezes diretora de Relações Internacionais.

Eu esqueço. Isso: diretora de Relações Internacionais. É verdade, teve essa outra prova de fogo, 

digamos assim. Não só a revista, uma participação em diretoria também.

“Intercom Júnior. Aí chegamos no 

nome. A gente deu essa ideia para 

o resto da diretoria, e todo mundo 

achou que era uma coisa legal, 

mas difícil. E o Fernando Almei-

da assumiu essa tarefa, digamos 

assim, de fazer acontecer o Inter-

com Júnior. Tem esse momento 

de nascimento da ideia, e sempre 

alguém que vai lá tocar depois”
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O que significava a internacionalização, como a Intercom atuava nessa área?

Não tem o peso que tem hoje. Eu acho que, hoje, a questão da internacionalização acontece dos dois 

lados: acontece do lado dos outros países e acontece do nosso lado. Eu fiz parte lá da ICA – Interna-

tional Communication Association –, e uma das coisas mais recorrentes era isso: internacionalização, 

internacionalização. Também porque a ICA tem essa coisa de ser muito Estados Unidos. Então, ainda 

que muita gente de fora participe, a grande maioria ainda é dos Estados Unidos. Internacionalização, 

para eles, é um dado relevante. Mas, na época, eu acho que já existia, da parte principalmente dos 

fundadores da Intercom, uma relação muito grande com outros países, principalmente da América 

Latina e do mundo ibero-americano. Talvez o Zé Marques seja o ponto fora dessa linha, porque ele 

morou um tempo nos Estados Unidos. Então ele tinha essa relação também com os Estados Unidos. 

Mas, com a América Latina, a Margarida Kunsch já tinha essas bases estabelecidas. E eu acho que 

a Anamaria Fadul também. E, talvez, a Anamaria Fadul e a Immacolata com o pé mais na Europa. O 

vínculo das duas – a Immacolata, depois, foi coordenadora do colóquio Brasil-Itália – sempre foi, 

digamos, mais voltado para a Europa, acredito eu – a minha impressão, isso é uma impressão muito 

pessoal –, mais com o mundo ibérico: Portugal, Espanha e também Itália. A Immacolata fez aqui o 
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primeiro colóquio, e eu acho uma pena que a gente nunca levou adiante, que foi Brasil-Grã-Bretanha, 

aqui no Rio, quando foi na Gama Filho. Eu acho que isso foi em 1994. A gente não prosseguiu com 

esses colóquios. Mas ela fez o Brasil-Itália. As próprias pessoas da Intercom, na verdade, já faziam 

isso que hoje a gente entende como internacionalização. Mas, muitas vezes, elas partiram dos inte-

resses pessoais e acadêmicos delas, que, de certa maneira, elas traziam para dentro da associação.

Como era a relação da Intercom com a Alaic (Associação Latino-Americana de Pesquisado-

res da Comunicação)? Já havia?

Sim, eu acho que sempre foi, dentro desse contexto, muito boa, e sempre funcionou de uma forma 

integrada também. Existe um momento em que o Zé Marques recupera a Alaic. Porque, durante 

algum tempo, ficou um pouco no limbo. Ele traz de novo a Alaic à vida, para as bases dela, a presi-

dência, a administração, ficarem no Brasil. E é quando a Alaic, digamos, ressurge. Eu estava nessa 

reunião, que foi num convento fora de São Paulo. O livro O Rádio no Brasil, na verdade, é resultado 

do que foi o nosso primeiro colóquio, com o México. Ele criou um grupo de pesquisadores, dez 

brasileiros, dez do México, trabalhando sistemas de comunicação do Brasil e do México. Cada par 

trabalhava uma coisa. Eu trabalhei rádio no Brasil, Cristina Romo de Rosell, da Universidade de Gua-

dalajara, trabalhou rádio no México. Numa dessas reuniões, desse sistema comparado Brasil-México, 

é que surge essa proposta de, digamos assim, reavivar a Alaic. Isso seria muito importante falar com 

ele, muito importante, porque ele vai contar essa história. Era sempre assim: no meio do ano, sempre 

meio frio, nesse convento. Porque a Intercom tinha isso – ele, provavelmente, se não contou, vai 

contar –, não tinha grana. Os encontros eram sempre em conventos nos primeiros anos da Intercom. 

E ficou um pouco essa tradição. Depois, em grupos menores, você também ia para os conventos se 

encontrar. E ficava todo mundo junto. A ideia é ótima, porque você fica três, quatro dias ali, imerso. 

Aí faz o evento, há reuniões, pessoas de vários lugares. Nesse, tinha gente da América Latina. Eu me 

lembro do Guillermo Orozco Gómez, do Luis Ramiro Beltrán.

Além das inscrições pela internet, você remodelou o site?

Naquela época, sim, a gente fez várias adaptações. Até porque a gente tinha que, de alguma manei-

ra, trabalhar a informação de um jeito diferente, com a questão das inscrições. Mas não me lembro 

muito do que a gente fez exatamente nessa época.

Sonia, o que mais destacaria desse período em que você esteve à frente da Intercom, na 

presidência? Quais são as suas lembranças?

Eu acho que a informatização foi um divisor de águas para a entidade. E acho que o Intercom Júnior 
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foi fundamental também. Você colocar a meninada com a possibilidade de apresentação foi uma 

experiência muito legal. E isso de estar fora de São Paulo, porque não é fácil você dirigir uma asso-

ciação sem estar em São Paulo, com toda a infraestrutura dela lá. Muito complicado, às vezes. A Ada 

Dencker foi fundamental nesse processo, porque ela, como vice-presidente, assumiu também muita 

coisa da administração, da diretoria administrativa. Foi bacana essa distribuição de trabalho.

E, depois da sua gestão, como continuou a sua relação com a Intercom?

Eu fui diretora de Relações Internacionais, com o Zé Marques, entre 2005 e 2008. Eu saí em 2005, 

queria sair, e não teve jeito: fui para a Diretoria de Relações Internacionais e fiquei mais um tempi-

nho lá. Fiquei mais três anos. Mas depois eu voltei. Quer dizer, eu estava também na coordenação 

dos núcleos de pesquisa. Mas Marialva já era da Intercom, e vocês conhecem Marialva. Eu acho que 

poderia ter feito muito mais, mas Marialva é 

fantástica nesse aspecto: “Dá aqui que eu 

resolvo”. Quando eu via, já estava tudo re-

solvido, as coisas já estavam todas certas. 

Então, a ajudei por um período. Depois, vol-

tei para a Diretoria de Relações Internacio-

nais. Hoje, estou na Diretoria de Relações 

Internacionais da Socicom, que é a federa-

ção das associações, via SBPJor. Porque, 

no meio dessa história, hoje estou lá na 

vice-presidência da SBPJor, com a Cláudia 

Lago – ajudando a Cláudia, tentando aju-

dar, menos também do que eu gostaria.

O que significou a criação da Socicom?

Muita gente, quando a Socicom foi criada, 

achou que era um absurdo, que era mais 

uma instância, que você estava criando 

mais uma associação. Em cada reunião da 

Socicom a que eu vou, eu vejo como as 

pessoas, às vezes, podem estar engana-

das. Porque, por exemplo, hoje eu faço par-

te da Socicom não pela Intercom, mas pela 

SBPJor. E, para a SBPJor, é uma vinculação 
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muito importante. O que a gente tem na verdade? A gente tem a Intercom e, depois, o surgimento 

das associações específicas por área: a gente vai ter de cinema, de publicidade, de jornalismo, to-

das elas. No fundo, a origem está na Intercom. E eu acho que hoje, de alguma maneira, a Socicom 

resgatou um pouco dessa convivência de origem na convivência das associações, hoje num outro 

estágio, num outro momento de história da mídia, por exemplo. Está todo mundo representado ali, 

quase todo mundo. Agora a gente vai ter mais um encontro em agosto. Vai ser um dia de trabalho, 

duas mesas, manhã e tarde, discutindo temas que são importantes. Este ano é regulação de mídia. 

A gente está discutindo temas superimportantes, com mesas legais, e vamos reunir gente de todas 

essas associações – nas mesas e fazendo parte do encontro. Eu acho que é muito produtivo. Sem-

pre. A minha experiência pessoal é a da participação que eu não tinha tido até entrar via SBPJor. Mas 

é uma coisa muito boa. E eu acho a condução da Socicom pela Margarida Kunsch perfeita, porque 

não é fácil você estabelecer diálogos num momento em que todo mundo tem que se posicionar, por 

exemplo, agora, nessa questão dos cortes de verbas da pós-graduação. Uma federação também 

fala, não que o discurso seja mais forte, mas eu acho que ela tem uma outra representação para 

o interlocutor. Você está falando com uma federação de associações, não está falando com uma 

associação. Então eu acho que a Socicom pode representar muito bem esses movimentos de defesa 

de causas que são de interesse de todas as associações.

Como você vê, hoje, o papel da Intercom na pesquisa em comunicação no Brasil?

Eu acho que é sempre um celeiro, sempre um celeiro. Eu vi ao longo do tempo e continuo vendo até 

hoje os pesquisadores aparecendo ali, os jovens pesquisadores. Ali, você vê esse júnior fazendo as 

suas primeiras apresentações. E, às vezes, as pessoas vão continuando. A Intercom é aberta para 

isso, sempre foi. Essa abertura para a graduação, eu acho que é um exemplo disso, talvez o maior. 

Por isso que eu digo que é um celeiro. E é um celeiro também de ideias, porque, se você chega nos 

núcleos, debate alguns temas, propõe coisas, eles acabam virando um subevento, ou uma coisa que 

integra um congresso da Intercom, ou que integra a própria associação. Isso é muito possível dentro 

da Intercom. Eu acho que é legal.

Você continua indo aos congressos da Intercom? Que mudanças percebeu, se os eventuais 

forem comparados aos antigos?

Nossa, primeiro de tamanho e, junto com o tamanho, o mundo que isso representa, porque são mui-

tos eventos paralelos. Às vezes, as pessoas reclamam: “Ah, mas eu queria ver fulano e não consigo, 

porque eu tenho reunião de núcleo”. Mas eu acho que é isso mesmo. É o único congresso que con-

segue ter essa múltipla exposição, apresentação, e a chance de as pessoas encontrarem autores. 
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São os autores que elas leem que estarão ali ao vivo. Tem uma coisa de construção do conhecimento 

que é muito importante na Intercom – nos congressos e fora deles.

Voltando um pouco na cronologia, em 2001 você foi assessora-chefe da comunicação social 

da Controladoria-Geral da Prefeitura do Rio.

Virei vidraça. Eu fiquei na controladoria de 2001 a 2008, esse tempo todo. No fundo, uma peque-

na parte da equipe que estava lá está aqui hoje comigo. Aliás, eu só aceitei estar aqui se eles 

viessem, porque o trabalho aqui, 

claro, é muito maior. Lá era uma 

secretaria pequena. Era prefeitura, 

era a cidade do Rio. Mas foi uma 

experiência superbacana. Porque 

o controlador-geral – coisas de 

Uerj – era professor da Uerj. Nós 

nos conhecemos na gestão do Ivo 

Barbieri. Porque, na verdade, esse 

cargo aqui eu ocupei lá atrás. Ain-

da teve esse detalhe também: de-

pois da chefia do departamento de 

jornalismo, eu passei por esse car-

go. Antes se chamava Coordena-

ção de Comunicação Social e Pu-

blicações, CCSP. Hoje, é Comuns, 

Diretoria de Comunicação Social. 

O Ivo Barbieri é uma figura huma-

na maravilhosa. Ele foi o primeiro 

reitor eleito da universidade, é da 

área de letras. Então, era outra his-

tória. O dr. Lino Martins era o dire-

tor-geral de administração nessa 

gestão do Ivo. E, depois, ele sem-

pre foi um estudioso da área de 

controle, principalmente controle 

interno, e próximo do Cesar Maia. 

Quando o Cesar Maia foi eleito da 
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primeira vez, eu também fui assessora – antes desse período – de comunicação dele. Mas depois 

eu saí. Eu ficava conversando com ele, porque foi quando eu estava fazendo doutorado, fui para os 

Estados Unidos, então não tinha uma vinculação formal. Mas a gente sempre conversou muito sobre 

comunicação. E, quando o Cesar Maia foi eleito em 2000, eu estava aqui na diretoria do CTE, que é 

o Centro de Tecnologia Educacional da Uerj, convidada pelo André Lázaro, nosso professor da área 

de comunicação também, que era o pró-reitor de extensão. O Centro de Tecnologia Educacional 

está vinculado à área de extensão e cultura até hoje. Aí eu não tinha muito como sair. Mas não teve 

muito jeito. No final de 2001, eu acabei indo para lá. E, como eu era professora da universidade, a 

gente começou a fazer coisas que você normalmente não faria numa secretaria municipal, tipo a Re-

vista de Controle e Administração. Foi uma revista científica que a gente fez lá. Era uma publicação 

da Controladoria-Geral do Município do Rio, e era uma revista com resumos em português, inglês e 

espanhol, artigos selecionados. Por isso que eu estou dizendo que era uma experiência diferente. A 

gente também fazia uma série de seminários. Então, a gente gravava seminários, virava um caderno, 

os Cadernos da Controladoria, sobre temas de controle interno. A controladoria tinha na estrutura 

dela a Empresa Municipal de Informática, a IplanRio. Então a gente começou a trabalhar controle e 

tecnologia da informação. Fazia a mesma coisa: seminários da IplanRio, trazia gente da área – sei lá, 

para falar de IT, data mining, essas coisas assim –, aquilo virava um caderno e se publicava. Tinha 

uma circulação restrita, só ia para alguns lugares. Era basicamente no município. Foi uma experiência 

interessante porque, dentro de uma secretaria, a gente continuava fazendo atividades de comu-

nicação. E o que a gente faz hoje aqui, que foi a proposta, sempre foi trabalhar com comunicação 

institucional e, aqui, divulgação científica. A gente tem as publicações, então trabalha com isso, ten-

tando fazer a divulgação científica em jornal. É assim: um tabloide, 16 páginas, em que você dá conta 

da divulgação do que a universidade faz – há muita coisa por fazer. Foi uma experiência muito rica 

nesse sentido, de você trabalhar a comunicação numa outra esfera também, que é a do município. 

Na verdade, eu nunca trabalhei na federal, mas tenho essa experiência municipal, essa experiência 

estadual. A experiência federal, só nos Estados Unidos, na Voz da América, quando Clinton era o 

presidente. Era um presidente democrata, o que era muito bom.

Fale um pouco para a gente como foi a criação do grupo de estudos sobre Geografias da 

Comunicação.

Anamaria Fadul de novo. Porque a Ana gosta muito da área de comunicação internacional, ela 

também. A gente sempre teve um diálogo muito, digamos assim, intenso. Eu acho que a gente, 

hoje, tem até pouco, deveria ter mais, nessa área de comunicação internacional. E, num dos 

encontros em São Paulo, ela falou: “Nossa, eu vi um livro tão interessante”. E o livro se chamava 

Geografias da Comunicação: a Virada Espacial nos Estudos da Comunicação (Geographies of 
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Communication: the Spatial Turn in Media Studies, de André Jansson e Jesper Falkheimer). São 

dois autores suecos do Nordicom - Nordic Information Centre for Media and Communication Re-

search –, que é um centro de pesquisa fantástico sediado na Suécia. Eu comprei o livro, comecei 

a ler e achei que a gente tinha que começar a trabalhar com a questão da geografia. Por quê? 

Estudando rádio, eu estudei muita história. A gente teve sempre a história presente nos nossos 

currículos, mas a gente nunca teve a geografia. E eu acho que a geografia nos ensina muitas coi-

sas que, às vezes, passam ao largo. Quando você fala de geografia hoje, você fala de geografia 

num mundo o quê? Desterritorializado? O que é território? O que é fronteira? O que é meio de 

comunicação? Onde estão as fronteiras dos meios? O que é esse território da comunicação? Aí 

a gente começou a fazer encontros – no Multicom, que nem existe mais, que eram colóquios 

multitemáticos de comunicação nos congressos. Fizemos três. Aí eu propus a criação do gru-

po para a diretoria, e o grupo nasceu. Hoje, é muito interessante, porque ele reúne geógrafos, 

pesquisadores na área de geografia e pesquisadores na área de comunicação. Porque a gente 

usa um linguajar que, muitas vezes, a gente não tem muita noção do peso das palavras. Então, 

a gente fala, por exemplo, de escala. Escala, para mim, é um definidor fundamental. A gente não 

tem um livro sobre escalas publicado no Brasil, sabia disso? O único livro que eu tenho é em in-

glês. E o que é uma escala local? Regional? Nacional? Eu trabalho com isso com os meus alunos 

aqui. A minha disciplina é Comunicação e Indústria da Cultura, mas eu dou um jeitinho de encai-

xar um pouco essas teorias que vêm da geografia. E a gente acaba estabelecendo um diálogo 

com o próprio instituto de geografia aqui também, que, para eles, é uma novidade – ainda que 

os geógrafos tenham descoberto antes a comunicação. A gente descobriu muito depois, nós da 

comunicação. Eles já começaram a perceber alguns pontos, vínculos, há mais tempo. Então, o 

grupo é isso hoje. É legal também.

E da SBPJor, como você se aproximou?

O Zé Marques me mandou numa missão: representá-lo no segundo congresso da SBPJor, que foi em 

Salvador. Ele não podia ir por alguma razão. Na época, o Elias Machado era presidente da SBPJor, e 

o Luiz Gonzaga Motta editava a revista. Ele dá a tarefa, mas se vira: tem que fazer uma apresentação 

– e uma apresentação institucional. Eu fui fazer o levantamento, então, do que tinha sido produzido 

sobre jornalismo no banco de dados da USP, no Dédalus. E fiquei impressionada de ver a produção 

da USP na área de jornalismo. Levei isso para o congresso. O congresso foi muito legal: os grupos de 

trabalho, as pessoas que estavam ali... Na verdade, eu não tinha ido no primeiro, em Brasília, por aca-

so. E, a partir do segundo, comecei a entender o que era a SBPJor, como a SBPJor funcionava, a pro-

posta da Brazilian Journalism Research – foi a primeira da gente editada totalmente em inglês. Foi, e 

continua sendo, um desafio fazer uma revista totalmente em inglês no Brasil, mas é superimportante. 

Eu acho que a SBPJor é uma associação que consegue reunir gente que trabalha com jornalismo. 
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Tem muita coisa ainda para se pesquisar em jornalismo. 

Aliás, tem muita coisa para se pesquisar em comunica-

ção. Quando a gente pensa, é impressionante. E o peso 

que a comunicação, hoje, tem para as várias áreas do 

conhecimento – eu acho que, às vezes, a gente não tem 

nem a dimensão disso, do que a área de comunicação 

significa para as outras áreas de conhecimento. Eu acho 

que a SBPJor consegue canalizar uma produção muito 

importante também – de uma área específica. Aí tem 

aquelas questões de jornalismo, comunicação, comuni-

cação, jornalismo... Mas eu acho que, dentro da SBPJor, 

a gente consegue tocar o barco.

Como você vê o rádio em tempos de internet? 

Eu acho que o rádio tem uma característica: ele se molda. Você vê, na internet, a primeira coi-

sa que entrou depois do hipertexto foi o áudio. Ainda que hoje seja uma coisa completamente 

diferente, eu acho que ele se adapta muito bem. A gente ainda vai viver um tempo com o ou-

tro aparelho, com o rádio no carro. A minha percepção é que, num país como o Brasil, o rádio 

é extremamente importante, porque, nossa, ele chega literalmente em qualquer lugar. Ele é o 

meio democrático. Porque você não precisa de muito: um radinho de pilha. A televisão está 

mais nos lares. Eu nunca entendi isso, mas as pesquisas do IBGE e da TIC Domicílios mostram 

isso: existe uma penetração maior da televisão nos domicílios do que do rádio. Hoje, a televisão 

está presente em algo como 96% dos domicílios, e o rádio caiu. Mas eu acho que é domicílio, 

né? Porque você tem várias outras formas de ouvir rádio. Então, acho que ele continua tão for-

te quanto. São as ondas eletromagnéticas – não tem como, chega em qualquer lugar. Hoje, as 

ondas do rádio estão sendo usadas para a internet, mas elas estão aí. Num país como o nosso, 

eu acho que ainda é o grande meio democrático – e é o meio mais poderoso. Se você transmite 

via rádio aquela informação, ela vai chegar lá. A comunicação oficial faz um uso muito grande do 

rádio. Não é à toa que existe a Rádio Nacional, existe a Rádio Nacional da Amazônia. São coisas 

muito específicas, porque tem gente para ouvir. Na Amazônia, por exemplo, o que chega lá, nas 

distâncias, lá naquele lugar em que você só chega depois de quantos dias remando? E, junto 

com isso, esse advento que a gente tem, que é das rádios comunitárias. Agora passou um pou-

quinho. Teve um momento que estava quase igual. Hoje, a gente tem 5 mil e tantas rádios AM, 

FM, ondas curtas e tropicais – que a gente tem, ainda, essa onda no Brasil, as ondas tropicais, na 

região dos trópicos. São ondas distintas. Ainda que sejam poucas emissoras, a gente tem essas 

“Tem muita coisa ainda para se 

pesquisar em jornalismo. Aliás, 

tem muita coisa para se pesqui-

sar em comunicação. Quando a 

gente pensa, é impressionante. 

E o peso que a comunicação, 

hoje, tem para as várias áreas do 

conhecimento – eu acho que, às 

vezes, a gente não tem nem a di-

mensão disso”
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frequências todas. As comunitárias estavam quase lá. Hoje, elas são quase 4.900. 

Esse advento das rádios comunitárias também é outra coisa, ainda que a gente 

tenha o problema de um setor não regulado, com legislação que efetivamente dê 

jeito nisso – apesar de existir a lei de radiodifusão comunitária –, em relação à pro-

priedade. Quem são os donos de rádio comunitária, efetivamente? Muita gente é da 

comunidade mesmo, mas muita gente é da política, são grupos religiosos. E aí são 

usos muito distintos. Mas eu acho que tem interesse. Você vê: por que essa explo-

são de rádios comunitárias no Brasil? Porque ele é um meio que, efetivamente, dá 

jeito em um monte de coisa e faz chegar a palavra das pessoas. Então, eu acho que, 

hoje, a internet é mais um canal para o rádio, e acho que ele assimila muito bem as 

características da internet. Mas aí não vale, porque eu adoro rádio.

Quando a internet for plugada, como é a energia elétrica, a ideia da concessão, 

do dono da rádio, vai ficar sem sentido.

Sim. Isso tudo vai mudando, está mudando também. Por exemplo, a gente está 

deixando de ter rádio AM, porque as telecomunicações estão ocupando esse lugar, 

essa faixa. Só vai ser FM. Mas isso também significa poder, porque a FM é um âmbito 

muito mais restrito. Você chega a um espaço, sei lá, 100 km, com uma antena boa, 

sem interferências, como a gente tem aqui no Rio das montanhas. Em um lugar pla-

no, ela chega bem. Mas a questão de propriedade é um problema, sempre. 

Eu faço um estudo sobre propriedade e concentração de mídia. E o que me 

interessa? Estudar meios e estudar telecomunicações, principalmente as 

empresas de telefonia. O que a gente vê, hoje, são as telecomunicações 

ocupando um espaço que é da comunicação, e não das telecomunica-

ções. Eu acho que esse é o grande discurso. O grande discurso hoje, 

o principal, não são os grandes grupos de mídia de comunicação, não 

é a TV Globo. Isso é um grão no mundo das telecomunicações. O que 

é isso perto da AT&T, que está chegando aí com tudo? Está entrando 

na televisão por cabo, por assinatura, via DirecTV, mas ela vai entrar 

na área de telefonia. E aí? O que é? A grande discussão é essa, acho 

eu, penso eu. 

Fotos: Cicero Rodrogues
Fotos págs: 3-14 - Acervo Intercom


