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Ementa 

A criação de toda tecnologia – especialmente as tecnologias comunicacionais – 
reflete-se na elaboração de imagens sociais e culturais. O objetivo desta disciplina é 
estudar as configurações do imaginário formadas a partir das novas tecnologias da 

comunicação e informação. Em outras palavras, trata-se de analisar o papel das 
tecnologias na construção ou reelaboração dos imaginários sociais. A compreensão 

plena do presente exige um confronto com os cenários histórico-culturais antecedentes.  
 
Programa 

Pesquisas sobre as indústrias audiovisuais tendem a se concentrar nas questões 
relativas à imagem, como se ainda estivéssemos nos tempos dos filmes mudos. Os 

estudos sobre sons, radiofonia e/ou música acabaram por assumir um espaço periférico 
no campo da comunicação, como se fossem objetos menores. Nos últimos anos, porém, 
esta realidade está mudando, com a consolidação e o adensamento dos estudos de rádio 

e mídia sonora no Brasil, exemplificados pelos 22 anos de existência de grupo de 
pesquisa dedicado a esta temática na Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares 

da Comunicação (Intercom), bem como pelo surgimento de eventos dedicados às 
interfaces entre música e comunicação, como Música e Mídia (MusiMid), Música e 
Comunicação (MusiCom) e Comúsica, e de novos espaços de reflexão em nível de pós-

graduação, especificamente o Grupo de Trabalho (GT) Estudos de Som e Música, 
constituído na última reclivagem da Associação Nacional dos Programas de Pós-

Graduação em Comunicação (Compós).  
Transbordando para as mídias sociais, a telefonia móvel e a TV por assinatura, 

entre outras plataformas digitais, o rádio se reconfigura na esteira do avanço das 

tecnologias de informação e comunicação (TICs), estabelecendo novas interfaces com a 
indústria fonográfica e franqueando espaços às mais diversas manifestações, incluindo 

desde as emissoras com programação Talk and News (em que a música desempenha 
papel incidental) até FMs musicais, experimentações de radioarte e paisagens sonoras, 
em múltiplas temporalidades. A indústria da música, por sua vez, vive uma fase de 

transformação, migrando de um modelo ancorado na venda de fonogramas para outros 
modelos de negócios, como o licenciamento para trilha sonora de produtos audiovisuais, 

videogames e publicidade e a revalorização das apresentações ao vivo.  
O presente curso propõe repensar a radiofonia e a mídia sonora como um todo, à 

luz dos conceitos de midiamorfose (FIDLER, 1997) e remediação (BOLTER e 

GRUSIN, 1999) e estabelecendo diálogos com diversos referenciais teóricos, sobretudo 
com os estudos culturais e a economia política da comunicação, mas também com a 

etnomusicologia e a sociossemiótica.  
 

Objetivos 

O rádio e a música estão cada vez mais amalgamados às mídias sociais e aos 
portais de internet, propiciando formas inovadoras de circulação de conteúdos sonoros, 

em que práticas interacionais como compartilhamento (sharing), comentários, curtidas, 
conteúdo colaborativo e etiquetagem (tagging) assumem papéis-chave. Pretende-se 



analisar detidamente os processos de digitalização da produção, da veiculação e do 

consumo de som digital, bem como as interações estabelecidas e as mediações 
socioculturais incidentes sobre as novas plataformas online, que redesenham este 

pioneiro meio massivo de comunicação eletrônica e também a indústria fonográfica. No 
percurso, buscaremos mapear circuitos produtivos do rádio e da indústria da música, 
articulados com outros segmentos das indústrias midiáticas, notadamente empresas 

jornalísticas e portais de entretenimento, para compreender como as sonoridades 
articulam e constituem imaginários coletivos, auxiliando na negociação de identidades 

individuais, coletivas, regionais, nacionais e mesmo transnacionais.  
 

Avaliação e participação no curso 

 Espera-se que as pessoas matriculadas compareçam com assiduidade às aulas e 
participem ativamente das discussões, lendo os textos propostos previamente. Os 

encontros serão divididos em módulos, que trarão bibliografia específica sobre 
radiofonia, comunicação e música, estudos de som e estudos desenvolvidos nas 
interfaces destes campos de pesquisa. A cada encontro, um dos inscritos terá a missão 

de ler em profundidade e relatar o “texto em destaque”, com os demais trazendo 
contribuições ao debate. Críticas são bem-vindas, desde que fundamentadas e 

devidamente referenciadas em termos teórico-metodológicos. No último módulo, haverá 
encontros organizados na forma de seminários, em que cada um dos matriculados 
apresentará, em aproximadamente 30 minutos, parte de sua própria pesquisa, de modo 

articulado com referências trabalhadas ao longo do curso. No último dia, todos os 
matriculados deverão entregar um paper, de 10 a 15 páginas, organizado como artigo 

acadêmico, desenvolvendo o material apresentado durante os seminários. A avaliação 
final levará em consideração a média das notas atribuídas à apresentação oral, ao 
trabalho escrito e à participação nos encontros. 
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