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Apresentação

É com satisfação que apresentamos a Revista Logos nº 35, com o dossiê 
Mediações Sonoras. Foi uma edição especialmente desafiadora, devido ao gran-
de número de submissões qualificadas: a comissão editorial recebeu 38 artigos, 
que desenvolviam as mais diversas abordagens teóricas, em torno de dois grandes 
eixos temáticos – o rádio e a música. Questões em torno dos estudos de som, re-
cepção, consumo, representações, linguagens, estudos de caso sobre programas e 
reportagens de rádio, radiodifusão comunitária, web rádios, radioarte, paisagens 
sonoras, etnomusicologia, indústria fonográfica, videoclipes e trilhas sonoras, 
nos mais diversos suportes e dispositivos, foram trabalhadas, oferecendo um rico 
mosaico das pesquisas sobre radiofonia e mídia sonora no país.

Ao fim do processo de avaliação por pares, 16 artigos foram selecionados 
– 13 deles assinados ou co-assinados por doutores. O dossiê reúne alguns dos 
principais nomes destes campos de estudos, trazendo uma amostra do estado 
da arte das pesquisas sobre radiofonia e sobre música e comunicação. 

O dossiê abre com uma original agenda de pesquisa, proposta por Micael 
Herschmann (UFRJ) e Cíntia Sanmartin Fernandes (UERJ), sobre o papel da 
música – especificamente do samba e do choro – na constituição e na re-signi-
ficação de territorialidades no Rio de Janeiro. Em seguida, Mozahir Salomão 
Bruck (PUC-MG) rediscute a escuta radiofônica, propondo para ela um novo 
estatuto, e José Eduardo Ribeiro de Paiva (Unicamp) reflete sobre a reordenação 
da indústria da música e sobre os desafios aos direitos autorais representados pelo 
formato de compressão de áudio MP3. 

Na sequência, um jovem pesquisador, Marcelo Monteiro Gabbay (UFRJ), 
traz instigante abordagem híbrida, entre a etnomusicologia e a comunicação, 
sobre o carimbó marajoara. Em seguida, outro jovem doutorando, Tiago José 
Lemos Monteiro (UFF), oferece uma problematização da presença (e do consu-
mo) da música brasileira em Portugal. No caminho inverso, Heloísa de Araujo 
Duarte Valente (USP) e Mônica Rebecca Ferrari Nunes (ESPM-SP) aprofun-
dam-se nas representações e na memória do fado – gênero da colônia portu-
guesa, no Brasil dos anos 1960 e 1970 – nas emissoras de rádio de São Paulo. A 
música no rádio é também o objeto de pesquisa de Mônica Panis Kaseker (PUC-
PR/UFPR), que investiga os diferentes modos de apropriação da programação 
musical ao longo de três gerações de ouvintes paranaenses. 

As relações entre o rádio e a construção de um imaginário coletivo são 
o foco de Doris Fagundes Haussen (PUC-RS), que analisa a presença do meio 
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no livro Incidente em Antares, de Erico Verissimo. João Baptista de Abreu 
(UFF), por sua vez, dedica-se a investigar as estratégias discursivas adotadas 
pelo padre Marcelo Rossi no programa radiofônico de maior audiência no 
país, Nosso momento de fé. 

Prosseguindo com as pesquisas empíricas, Nair Prata (UFOP), Wanir 
Campelo (UniBH), Maria Cláudia Santos (UNA) e Sônia Caldas Pessoa (UFOP) 
investigam a expectativa da digitalização do rádio na visão de jornalistas e ouvin-
tes da Rádio Itatiaia (MG), enquanto Marcelo Freire (UFSM) e Debora Cristina 
Lopez (UFSM) analisam séries de reportagens da Rádio Eldorado para discu-
tir linguagem radiofônica e radiojornalismo. Já Leandro Ramires Comassetto 
(UniPampa), na contramão das pesquisas que apontam a web como fator de 
desterritorialização, reflete sobre as possibilidades oferecidas pela internet no for-
talecimento do rádio local. Em perspectiva similar, mas focada nas teorias do 
jornalismo, Dioclécio Ferreira da Luz (UnB) propõe o debate sobre a existência 
de valores-notícia específicos para as rádios comunitárias. 

Recordando um período em que a indústria fonográfica ainda dava as 
cartas no jornalismo cultural, Ana Laura Colombo de Freitas (UFRGS) e Cida 
Golin (UFRGS) recuperam a discussão do papel da crítica, a partir da análise de 
colunas no Correio do Povo assinadas por Herbert Caro, um balizador do gosto 
musical erudito na Porto Alegre dos anos 1960 e 1970. 

Fechando o dossiê, dois textos que trazem novas perspectivas para os 
sound studies e para as pesquisas audiovisuais, tendo como estudos de caso um 
programa televisivo dedicado à música, Ensaio, da TV Cultura – Bruno Souza 
Leal (UFMG) e Rafael José Azevedo (UFMG) – e a performance num videocli-
pe do grupo de rock Radiohead – Fabricio Lopes Silveira (Unisinos). 

Na seção de artigos com temas livres temos quatro textos que comple-
tam a presente edição da Logos. Uma reflexão sobre tecnologias, mobilidade e 
educação, com o artigo A tecnologia móvel e os potenciais da comunicação na 
educação, de Sebastião Squirra. Reflexões sobre os gêneros jornalísticos com o 
artigo Contribuições do funcionalismo e da teoria crítica para os estudos sobre 
gêneros jornalísticos, de Francisco de Assis. Apresentamos ainda o artigo A des-
representação do “outro” nos trabalhos de vídeo-arte de Maurício Dias e Walter 
Riedweg, dos pesquisadores Fernando Gonçalves, André Gomes e Ana Paula 
Santos, que toma a arte como campo fértil para a análise comunicacional. E, por 
fim, o trabalho de Rafael Cardoso Sampaio, que explora o tema do uso da inter-
net e debate público em ano eleitoral, com o artigo Esfera civil e eleições 2010: 
Uma análise de iniciativas online para maior controle civil. 

Boa leitura!

Vinicius Andrade Pereira - UERJ
Editor da Logos

.

Marcelo Kischinhevsky - UERJ
Co-editor da Logos 35.
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