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Resumo 

 

Esse trabalho parte de uma constatação feita pela coordenadora do Grupo de Pesquisa 

Rádio e Mídia Sonora da Intercom, Nair Prata, de que o grupo precisa superar a fase de 

estudos históricos de caráter descritivo linear limitado. Nesse sentido, indica ações, 

baseadas nas proposições da pesquisadora Marialva Carlos Barbosa e autores da área da 

história, que possam superar essas características. Com base na metodologia da pesquisa 

bibliográfica, aponta que é necessário entender o rádio como parte de um sistema complexo 

de ações e relações que envolvem todo o circuito da comunicação como uma das 

possibilidades para superar o caráter descrito e linear dos trabalhos de história da mídia. 
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O rádio teve sua primeira emissão pública no Brasil em 1922, durante as comemorações do 

centenário da independência, no Rio de Janeiro. Entretanto, as pesquisas científicas sobre o 

veículo só se intensificaram, efetivamente, nos anos 1990 (MOREIRA, 2005). Antes disso, 

tinha-se escritos isolados, feitos, basicamente, por profissionais que atuavam na área. 

Inicialmente, nas décadas de 1940 e 1950, o foco dessa produção era em manuais de como 

se fazer rádio. Depois, nas décadas de 1960, 1970 e 1980 prevaleceram os livros baseados 

nas memórias individuais dos profissionais, que se lançavam a contar suas trajetórias e 
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experiências no rádio
3
. A partir da criação do Grupo de Rádio pela Sociedade Brasileira de 

Estudos da Comunicação, Intercom, em 1991, as pesquisas começaram a avançar e 

passaram a ser mais sistematizadas.  

Há que se destacar que as pesquisas envolvendo o rádio, e a comunicação como um todo, 

não se deram apenas no espaço privilegiado pela Intercom. Os Programas de Pós 

Graduação, a Compós (Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 

Comunicação),  a Alaic (Associação Latino-americana de investigadores da Comunicação), 

a Alcar (Associação Brasileira de História da Mídia) e outros ambientes construídos ao 

longo do século XX, também contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa no Brasil. 

Entretanto, nesse trabalho, o foco é o Grupo de Rádio da Intercom, que em 2011 completou 

20 anos de existência e que no seu planejamento de ações futuras aponta a necessidade de 

repensar os trabalhos de caráter histórico. 

No processo de desabrochamento das pesquisas em rádio, é bastante perceptível uma 

grande concentração de estudos na área de história do veículo. O próprio Grupo de 

Trabalho da Intercom levava o termo no nome, durante os anos de 1992-1993, sendo 

denominado Grupo de Trabalho Rádio: História, Gêneros e Linguagem. Depois desse 

biênio, o termo História saiu do nome do GT
4
, mas não esteve ausente dos trabalhos que 

foram apresentados. Num levantamento feito por Nelia Del Bianco (2001), quando o grupo 

completou 10 anos, os trabalhos com o foco na história do veículo já despontavam como os 

que apareciam com mais frequência. Em outra análise feita por Nair Prata (2011) quando 

das comemorações dos 20 anos de existência do grupo na Intercom, o termo história foi o 

segundo mais elencado nas palavras-chaves dos trabalhos apresentados, sendo precedido 

apenas pelo termo tecnologia. 

Mesmo ocorrendo uma profusão de trabalhos sobre a história do rádio, uma das ex-

coordenadoras do grupo da Intercom (gestão 1995-1999), a pesquisadora Nélia Del Bianco, 

aponta que os trabalhos ainda precisam superar o “caráter descritivo linear limitado” 

                                                 
3
 É importante frisar que este aspecto foi predominante, mas não o único. Em meados dos anos 1980, por 

exemplo, foi lançada uma obra que se tornou referência para os estudos do veículo, de Gisela Ortriwano, 

intitulada “A informação no rádio: os grupos de poder e a determinação dos conteúdos”. 
4
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(PRATA, 2011). Diante dessa constatação, uma das propostas
5
 para o futuro do Grupo de 

Pesquisa Rádio e Mídia Sonora, apresentadas pela atual coordenadora, Nair Prata, é o de 

avançar nas pesquisas, procurando “superar a fase de estudos históricos de caráter 

descritivo linear limitado e discutir abordagens teóricas e metodológicas consistentes, 

apoiando os trabalhos mais fortemente nas teorias da comunicação e nas abordagens 

interdisciplinares.” (PRATA, 2011)  

O objetivo deste trabalho é ir ao encontro dessa diretriz e apresentar possibilidades teórico-

metodológicas para que os estudos históricos do rádio possam avançar. Saliento que esses 

apontamentos não representam o único caminho viável, mas é uma das possibilidades de 

superação dessa descrição e linearidades limitadas, como foi apontado por Nélia Del 

Bianco. Para isso, será feita uma pesquisa bibliográfica com base em autores da área da 

Comunicação e da História, tendo como foco principal a pesquisadora Marialva Carlos 

Barbosa. Conforme Gil (2002, p.44), a pesquisa bibliográfica é “desenvolvida com base em 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Além 

dessas obras já sistematizadas, serão utilizadas anotações e discussões realizadas durante a 

disciplina de História da Comunicação, ministrada pela professora doutora Marialva 

Barbosa, cursada no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Linguagens da 

Universidade Tuiuti do Paraná, no segundo semestre de 2011. 

Assim como Roger Chartier, Michel de Certeau e Robert Darnton, o que Barbosa (2010) 

defende é uma história social e cultural da imprensa, que tem como “premissa principal a 

questão interpretativa ou de „invenção da narrativa‟ possibilitada pela construção textual 

que reconstrói no presente, uma dada realidade passada” (p.16). Trata-se de abordar as 

práticas culturais e suas representações, aos “modos de fazer” e “modos de ver”, abordando 

as mídias desde os produtores da mensagem até os receptores. Como explica Revel (2009), 

ao se fazer a opção por uma história cultural abre-se uma gama de oportunidades de estudos 

em que “praticamente tudo pode entrar” (p. 101), pois a noção de cultura é ampla e 

praticamente impõe ao pesquisador uma releitura da realidade estudada levando em conta o 

conjunto das realidades políticas, sociais e econômicas. 

                                                 
5
 Nas comemorações dos 20 anos do grupo de pesquisa de rádio da Intercom, a atual coordenadora Nair Prata 

apresentou um artigo em que resgata um pouco da história do grupo e lançou 10 diretrizes no sentido de traçar 

um planejamento para os próximos anos. O trecho que apresentamos a seguir é a diretriz número 4. 
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Tomando como base as proposições defendidas por Barbosa e contextualizando-as com 

autores da História, apresentamos, a seguir, algumas reflexões que podem contribuir para 

essa busca de um novo patamar das pesquisas sobre a história do rádio no Brasil. 

Ações em busca da não linearidade e descrição 

Quando se fala em pesquisar a história do rádio ou de qualquer das mídias, Barbosa e 

Ribeiro (2009) alertam para um aspecto que julgam fundamental: “a necessidade de se 

considerar a comunicação como um processo complexo” (p.9). Dessa complexidade 

decorrem vários aspectos que podem ser observados no desenvolvimento dos trabalhos. Um 

deles é a necessidade de se distanciar de estudos que privilegiem somente o aspecto 

memorialista dos veículos. Não há como negar que as efemérides são importantes para 

marcar a história das mídias, mas limitar-se a esses momentos axiais dos veículos podem 

traduzir-se numa linearidade que somente descrevem os grandes feitos, os grandes 

personagens e as narrativas testemunhais. Não há a complexidade de um processo em que 

sempre irá existir o momento do veículo infundado num contexto social, político e 

econômico. Além disso, os mais importantes ou populares devem ter suas trajetórias 

explicitadas, mas muitas vezes a essência da história está às margens, no não dito, no não 

exposto aos holofotes da fama. 

Um aspecto que também precisa ser superado nos estudos históricos é a busca insana pela 

“verdade dos fatos”. Para Barbosa (2011), todo trabalho histórico é uma reinterpretação de 

fatos e personagens. O passado não deve ficar preso e congelado nos tempos de outrora. 

Deve ser trazido para o presente, reinterpretado e reconfigurado como novas mensagens e 

perspectivas. Por meios dos vestígios, rastros e restos busca-se o que foi registrado em 

laudas ou gravado em acetado e também o que não foi dito aos microfones, não foi 

datilografado, mas, da mesma forma, têm conteúdo para desvendar um passado glorioso ou 

não. É com base nessa ideia que Barbosa e Ribeiro (2009, p.11) propõem “a reconstrução (e 

sempre como reconstrução) da história dos meios a partir dos indícios”. 

Assim como proposto por Roger Chartier, Michel de Certeau e Robert Darnton, é 

importante também que os estudos de história das mídias, e nesse caso específico – do 
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rádio, possam descortinar o circuito completo da comunicação, ou seja, quem produzia, o 

que produzia, em que condições produzia, com quais valores, como era veiculado, para 

quem, como o receptor recebia essas mensagens, como era impactado por elas e que efeitos 

sociais produziam. Fica claro que, muitas vezes, um único trabalho não conseguirá 

descortinar todos esses aspectos da comunicação e história do rádio. Dai a importância de 

pesquisas coletivas, que já começaram a despontar no Grupo, como a pesquisa que se fez 

sobre o rádio digital (em 2007) e o Panorama do Rádio Brasileiro, que resultou em Livro 

publicado em 2011. Nesses 20 anos de pesquisa do grupo da Intercom já existe uma gama 

significativa de aspectos históricos do veículo levantados em diversas partes do país. Uma 

frente de pesquisa que se pode abrir é, com base nesses documentos, produzir sínteses por 

região ou por aspectos específicos do veículo. Lembrando que uma síntese não é uma mera 

compilação dos textos. É preciso um esforço de análise e interpretação que poderão resultar 

em novas vertentes de pesquisa e conhecimento. 

A sucessão de eventos importantes pode ser contemplada, mas não se pode deixar essa 

narrativa ser marcada apenas pela descrição. A análise deve estar presente, buscando uma 

articulação entre rupturas e continuidades, textos e contextos, homens e sociedade, 

indivíduos e coletividades em prol de “uma sensibilidade capaz de relacionar as micro e 

macroestruturas, de compreender os cenários mais amplos em termos de seus significados 

para a vida íntima das pessoas”. (BARBOSA; RIBEIRO, 2009, p.6)  

Uma outra crítica que Barbosa e Ribeiro (2009) fazem aos estudos históricos das mídias no 

Brasil é que se apoiam, muitas vezes, exclusivamente na história oral. Não há como negar 

que as técnicas da história oral são bastante úteis para acessar as reminiscências de quem 

viveu a história. Mas há que se ter o cuidado de não resumir os estudos aos relatos ouvidos, 

que, como já dissemos, podem dar um caráter essencialmente memorialista aos trabalhos, 

reduzindo a história às narrativas testemunhais de grandes personagens e grandes feitos.  

Além disso, é imprescindível, como alertam Barbosa e Ribeiro (2009) perceber que 

memória não é história. No esforço do pesquisador de reconstruir o passado, trazendo-o e 

interpretando-o no presente, a memória é um elo fundamental, uma das formas de acesso a 

esse passado, mas não é sinônimo de história. Como afirma Michel de Certeau (1982), a 
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operação historiográfica é composta por três etapas: a fase de documentos (escritos ou 

verbais), a etapa de compreensão e explicação desses documentos e, por fim, a escrita dessa 

história. É essa escrita que vai representar o passado. Dai a afirmativa das autoras de que “a 

história é representância, isto é, uma narrativa que possui a autoridade de construir o 

passado, como realidade, e fazer dele objeto científico de conhecimento” (p.13). A memória 

reconhece a existência de um passado e a história vai representá-lo, depois de devidamente 

analisado, compreendido e transformado em narrativa que tem o intuito de “representar o 

verdadeiro passado”. (Barbosa e Ribeiro, 2009, p. 14) 

A memória não pode nunca ser dissociada de outro elemento marcante do passado: o 

esquecimento. Sempre que lidamos com a memória não podemos deixar de perceber que 

ela movimenta-se entre o passado e o presente, em um ato de constante reprocessamento 

das experiências vividas. À medida que colecionamos outras vivências, vamos olhar o que 

se passou com outros olhos, levando sempre em conta o que éramos no passado, o que 

somos no presente e o que almejamos no futuro. Existe no nosso passado aspectos que 

preferimos esquecer. E, normalmente, só procuramos lembrar daqueles em que nossas 

expectativas sobre nós mesmos são elevadas. Para Thompson (1998, p.183) esse fato não 

compromete a reconstrução da história pois “os fatos de que as pessoas se lembram (e se 

esquecem) são, eles mesmos, a substância de que é feita a história”. Entretanto é preciso 

cuidado, pois a maneira como recompomos nossas lembranças evidencia o caráter 

nostálgico que têm as memórias: “por ser uma construção baseada em referentes do 

passado, a história oral sempre abrigará uma visão redentora e passional do passado ou dos 

fatos” Meihy (2002, p. 50). Isso pode dar às narrativas um colorido heróico e desbravador 

quando o tempo passado estiver sendo relatado. Dai, muitas vezes, alguns estudos serem 

sempre tão ufanistas, tão prodigiosos, tão baseados em grandes feitos e realizações heroicas 

e desbravadoras. O esquecimento, entretanto, também deve ser estudado. Em muitos casos, 

as respostas aos porquês dos esquecimentos podem gerar resultados mais interessantes do 

que simplesmente visitar as lembranças dos envolvidos. 

Ainda um aspecto que deve ser destacado é o cuidado com o anacronismo. Todos os feitos 

foram realizados num tempo de outrora e, por muitas vezes, os pesquisadores imputam seus 

próprios valores aos homens do passado, atribuindo a eles comportamentos e ações como se 

eles fossem homens do futuro. “É preciso tentar entender o espirito do tempo, o espírito de 
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uma época, os sentidos, emoções e percepções que o mundo à volta trazia para esses 

homens. Tentar olhar com um olhar menos anacrônico.” (BARBOSA, 2011) Com esse 

cuidado, o pesquisador pode evitar dois “pecados”: o de olhar o passado com a nossa 

bagagem e o de transportar os nossos valores e esperanças para os homens do passado. 

Acessar a memória com vistas a reinterpretar o passado. Seguir rastros, restos e vestígios. 

Dar valor ao não dito, ao não glamoroso, ao que está às margens. Inserir o rádio no contexto 

da comunicação e, como tal, respeitar a sua especificidade e complexidade, buscando 

percorrer todo o circuito do ato de comunicação, passando pela produção da mensagem, sua 

veiculação e sua chegada aos ouvidos dos receptores. São formas de também fazer história 

e que vão produzir, na acepção de Barbosa (2007) um “relato de um texto escrito por um 

narrador do presente, inserido num mundo completamente diverso daquele que está 

interpretando”. (p. 13) Isso dará ao texto um aspecto ficcional. Não a ficção de fatos 

inventados, mas a ficção da reinterpretação de fatos ocorridos num tempo de outrora que foi 

acessado pela memória ou pelos sinais deixados por quem passou por aquele caminho.  

 

Considerações Finais 

O movimento de voltar-se ao passado para entender o presente e projetar o futuro traz 

perspectivas novas. Isso não significa dizer que a história seja devedora. Não se deve olhar 

o passado imputando-lhe uma dívida pelos problemas do presente. Mas é preciso interpretar 

o que ocorreu, compreender e refletir. A história possibilita essas ações ao se representar o 

passado nos dias do presente. Não há como entender o rádio de hoje sem se voltar para o 

rádio de outrora. O rádio de hoje carrega características que foram sendo moldadas ao longo 

dos anos. Por isso interessa, a quem quer desvendar essa trajetória, seguir os vestígios 

deixados pelos homens e mulheres que já trilharam esse longo caminho sonoro. 

Como bem apontam Nélia Del Bianco e Nair Prata, para dar conta da complexidade desse 

caminho não se pode mais produzir histórias lineares e orientadas. Uma das chaves para se 

resolver essa questão, como aponta Marialva Barbosa em toda a sua obra, é pensar a 
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comunicação como um circuito. Não como atos isolados no tempo e no espaço, mas como 

parte integrante de um sistema complexo de ações e relações que envolvem quem produz a 

mensagem, como ela é produzida, quem participa desse processo, de que modo participa, 

com que intenções, para quem produz, como o ouvinte recebe essa mensagem, que 

transformações ela lhe causa, que relações e correlações se estabelece com o seu dia-a-dia, 

que impacto tem na sociedade e como esta reage a essa mensagem. Isso é também compor a 

história do veículo. 

O grupo de rádio da Intercom completa, em 2012, 21 anos, chegando a sua maioridade. 

Essa maioridade pode também fazer parte do conteúdo dos trabalhos históricos, tendo em 

mente os aspectos apontados por Barbosa e Ribeiro (2009) que nos convidam para um 

combate, tendo claro que essa é uma das possibilidades, e não a única, de dar às pesquisas 

mais densidade, fugindo de uma história orientada, linear e limitante. 

Ao se fazer a reatualização do passado do rádio brasileiro no presente, está se trazendo à 

tona não os atos em si mesmos, mas as interpretações para esses atos. Como alerta Barbosa 

(2011) não é o que aconteceu no passado, mas como esse passado nos chega até o presente. 

Ele pode ser trazido por aquilo que foi dito num depoimento (memória) ou pelo que não foi 

dito (esquecimento). Ele pode ser trazido por rastros deixados numa gravação ou por aquilo 

que restou nas reminiscências de um ouvinte. 

Quando se revisita esse passado, está se reinterpretando um tempo que não volta mais, mas 

que precisa ser estudado, entendido e refletido. Precisa estar representado no presente. 

Dessa forma pode-se construir uma história do rádio viva, complexa e não linear. 
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