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PROPOSTA:  
O curso busca sistematizar reflexões sobre a mídia sonora, entendida como 

manifestação cultural inserida na lógica das indústrias midiáticas, abrangendo 
desde a fonografia e a radiofonia até serviços híbridos nascidos no entorno digital. 
No percurso, estabelece diálogos com diversos referenciais teóricos, sobretudo 
com os estudos culturais, a economia política da comunicação, a sociologia 
econômica, a antropologia econômica e os sound studies.  

Após um longo período de participação secundária entre os temas de 
pesquisa em Comunicação Social (se tomados em comparação os estudos de 
imagens, por exemplo), nos últimos tempos, os estudos de som e de suas 
tecnologias de reprodução, radiofonia e fonografia têm adquirido certo 
protagonismo, podendo-se afirmar que possuem, hoje, dinâmica própria como 
subárea de pesquisa. A consolidação e o adensamento dos estudos de rádio e mídia 
sonora no Brasil podem ser exemplificados pelos 26 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) e ativo há três anos.  

Transbordando para as mídias sociais, a telefonia móvel e a TV por 
assinatura, entre outras plataformas digitais, a mídia sonora se reconfigura na 
esteira do avanço das tecnologias de informação e comunicação (TICs), 
estabelecendo novas interfaces entre rádio e indústria fonográfica e franqueando 
espaços às mais diversas manifestações, incluindo desde as emissoras informativas 
(em que a música desempenha papel incidental), FMs musicais, experimentações 
de radioarte e paisagens sonoras até serviços de streaming e plataformas de 
distribuição e consumo de áudio digital, fruído em múltiplas temporalidades.  

O rádio e a música estão cada vez mais amalgamados aos atores do entorno 
digital, reordenando os processos de produção, veiculação e consumo de 
conteúdos sonoros. Novas mediações são exercidas por novos intermediários que 
disputam atenção dos ouvintes com tradicionais agentes destas indústrias. A mídia 
sonora se insere, portanto, num amplo circuito cultural, fomentando rearticulações 
entre cadeias produtivas abarcadas pelas indústrias midiáticas, entendidas aqui 
como elementos centrais das chamadas indústrias criativas. 
 



 
 

OBJETIVOS: 
O objetivo central do curso é investigar as mediações socioculturais e as 

práticas interacionais que se estabelecem nas indústrias de mídia sonora, 
redesenhando o negócio da música e o rádio hertziano. 

Entre os objetivos específicos, estão (i) o desenvolvimento de reflexões 
sobre a reconfiguração dos circuitos culturais e das cadeias produtivas do rádio e 
da música, (ii) a recuperação do papel central da escuta na negociação e na 
construção de identidades individuais e coletivas e (iii) as articulações entre as 
indústrias da mídia sonora e o território, especificamente o Rio de Janeiro, onde se 
concentra expressiva parcela das indústrias midiáticas instaladas no Brasil.  
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