
Ata - Reunião anual do Grupo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora 
Data: 04 de setembro de 2011 (domingo)  
Horário: 16h às 18h 
Recife - PE 
   
   
A coordenadora Nair Prata abriu a reunião pontuando os temas propostos para aquele encontro: 
um balanço das ações do grupo, as discussões sobre os 90 anos do rádio, as pesquisas e 
publicações em grupo, ações com outros grupos, regras para o Comitê Científico, além da 
proposta da criação da Universidade do Rádio. Por fim, a reunião poderia ser aberta para que 
quaisquer outros assuntos fossem sugeridos pelos presentes.  
 
I AÇÕES DO GRUPO  
 
1- O tópico balanço foi aberto com coordenadora fazendo a exposição dos obstáculos superados 
para que as comemorações do grupo se tornassem realidade. Nair explicou que, ao ficar 
decidido que o Grupo deveria começar a abrir dois canais (com empresários e com a 
comunidade internacional), foi feita uma tentativa de obtenção de verba, junto à direção da 
Intercom, para o custeio da vinda de um convidado do exterior. Conforme detalhado, a 
disponibilização da ajuda foi impossível pelo fato da existência de muitos outros grupos que 
poderiam requerer o mesmo direito a recursos.   
 
A coordenadora detalhou, então, como foi a busca por um patrocínio que pudesse custear a 
vinda do renomado estudioso de rádio, o espanhol Mariano Cebrian Herreros. A verba foi cedida 
pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT), em troca da colocação da logomarca da 
Confederação no material de divulgação do evento de comemoração dos 20 anos do Grupo.  
Foram expostos também os graves problemas enfrentados com a Agência de Viagens MAC, que 
presta serviços à Intercom. Os contratempos com a agência quase inviabilizaram a vinda do 
convidado internacional.  O balanço do uso da verba de patrocínio da CNT foi assim colocado:  
   

� Patrocínio CNT: valor R$ 8.000,00 (depósito na conta da Intercom) 
� Agência MAC: R$ 5.767,26 (passagens e hospedagem do prof. Cebrián) 
� Banner: R$ 55,00  
� Transporte do convidado em Recife: R$ 120,00 (táxi) 
� Placas: R$ 600,00 (homenagem aos convidados e ex-coordenadores) 
� Lanche: R$ 486,35 (oferecido depois do evento) 
� Flyers: R$ 629,00 (divulgação do evento) 
� TOTAL: R$ 7.657,61 
� Sobra: R$ 342,39 (almoço p/ os convidados + gasolina) 

 
2- Num segundo momento da reunião foram apresentadas pela coordenação as ações do Grupo 
no período entre setembro de 2010 e setembro de 2011.  
 

• O retorno das atividades do Blog, Twitter e Facebook do Grupo de Rádio e Mídia Sonora 
foi destacado.      

• A coordenadora da Comissão dos 70 anos do Repórter Esso, Maria Cláudia Santos, fez 
o balanço das ações do O Repórter Esso. Um relatório com o balanço foi produzido e 
disponibilizado no e-mail do Grupo.  

 
• A coordenadora apresentou também o livro O Panorama do Rádio no Brasil Volume I.  

Nair Prata explicou que, mais uma vez, foi necessária a busca de apoio externo para 
viabilização dessa ação do grupo. O apoio foi dado pela Associação Brasileira de Rádio 
e Televisão (Abert). A Abert investiu R$10.000,00 em troca da logomarca na contracapa 
do livro e de 100 exemplares para a diretoria e conselheiros.  

 
 



II 90 ANOS DO RÁDIO  
 
1- Foi colocado, por boa parte do grupo, que as ações para lembrar a data deveriam contemplar, 
de alguma forma, a discussão em torno da paternidade do veículo.  
 
2- Foi sugerido que o projeto que vai marcar a data seja multimídia (João Batista) 
  
3 - Foi sugerida a criação de um hotsite (Nélia)  
 
4- Também foi colocada como sugestão que outros eventos da área (jornalismo) incorporem em 
seus temas e propostas os 90 anos do rádio  
 
5- Foi sugerido, ainda, o desenvolvimento de trabalho com alunos nas Universidades (Juliana) 
 
6- Ricardo sugeriu que, nos 90 anos, fosse feito algo destacando as emissoras pioneiras em 
cada estado.  
 
  
7- Nélia sugeriu o desenvolvimento de um livro on-line, com o tom: “O que será do rádio?”. Seria 
o olhar por meio de uma lupa no cenário atual, com o objetivo de apontar alguns possíveis 
caminhos para o veículo. A ideia é tratar de temas como linguagem, produção, modelo de 
negócios, discussão musical radio, rádio digital e outros. São temas desafiadores sendo tratados 
que seriam tratados por vários especialistas. O livro poderia ficar, depois, no hotsite, junto com o 
material em áudio que seria feito.  Recuperar um pouco alguns conceitos e fazer a ponte: o que 
foi, o que é o que será, conceitos que se perderam, como o conceito de interatividade. O que é 
interatividade no rádio? E as rádios educativas? Nelia vai enviar um rascunho da ideia.       
  
 
8- João Batista sugeriu a dramatização dos bastidores da primeira transmissão. Seria mais um 
material para o hotsite.   
 
9- Naname pontuou que seria bom destacarmos, nesses 90 anos do rádio, os dilemas mais 
emblemáticos vividos pelas rádios. Citou como exemplo as rádios nas mãos de religiosos.  
 
   
 III PESQUISAS E PUBLICAÇÕES EM GRUPO  
 
1- Primeiro foi lembrando que a ideia do livro “A história das rádios nas copas do mundo” (ideia 
mais antiga do Ferraretto) está parada.  A sugestão foi que o livro fosse feito junto com o GP 
Comunicação e Esporte. Patrícia Rangel vai falar com o Marcio Guerra e fazer a interface com o 
GP de esportes. 
 
2- Tradução comentada do livro Producción de radio, de Mario Kaplún e e-book. Alguns 
participantes do Grupo disseram que esse projeto está avançado parado devido a um problema 
no local da tradução. Nair ficou de ver isso com o Ferraretto.    
 
3- Projeto de pesquisa guarda-chuva sobre as regionalidades do rádio (Edgard Patrício)  
O próprio Edgard ficou de detalhar melhor. A ideia seria fazer uma produção como o livro O 
Panorama do Rádio a partir das regionalidades. A Nair lembrou que é muito importante para o 
grupo sair do eixo sul-sudeste.   
 
4- As sugestões do Eduardo e da Patrícia viraram possíveis capítulos do livro sugerido pela 
Nélia.  As sugestões eram as seguintes. 
Eduardo Vicente: discussão da divulgação musical no rádio 
Patrícia Rangel: articular e pesquisar o momento atual do rádio digital 
 



5- Eduardo Meditsch destacou que o Rádio em Pânico 2 – deve ser lançado em outubro  
Ele também falou sobre um projeto sobre o protagonismo do jornalismo nos desastres naturais. 
O foco inicial será a experiência internacional e depois será feita um diagnóstico da situação no 
Brasil e de casos brasileiros. O objetivo é levantar o debate sobre a necessidade de melhorar a 
cobertura das rádios brasileiros nesse tipo de evento.  O projeto poderia se enquadrar na área 
de serviço no rádio para ser adaptado dentro das discussões sobre os 90 anos do rádio.    
 
 
IV - AÇOES COM OUTROS GRUPOS  
 
1- Ficou definida que para 2012 será feita a mesa conjunta: Comunicação e educação. A 
coordenadora, Ana Baum, trará um balanço sobre o que o outro GP tem de rádio. O 
levantamento poderá contar com a ajuda do Ismar. A mesa será conduzida pela Ana Baum. Para 
essa mesa foi sugerido ainda o convite de uma representante do Ministério da Educação para 
falar sobre as rádios educativas. 
 
2- Para o ano subseqüente discutiu-se a possibilidade do tema da mesa conjunta ser 
Comunicação e Cidadania. A Magali lembrou que o Irineu pode ajudar na organização dessa 
mesa.  
 
 
V COMITE CIENTIFICO  
 
A coordenadora do Grupo falou da necessidade de serem definidos os “princípios e boas 
práticas. Seria um conjunto de critérios. Nair Prata ficou de detalhar melhor a proposta.  
  
VI UNIVERSIDADE DO RÁDIO 
 
Foi sugerido que a idéia do Fernando Morgado seja mais explicada.  
 
OUTROS ASSUNTOS  
 
Foi pedido que a coordenadora levasse à direção da Intercom a necessidade de reflexão sobre o 
fato de muitas pessoas pagaram e depois terem os artigos negados. Não seria o caso de 
primeiro dar o parecer e depois ser feito o pagamento?  Questionou João Batista. Também foi 
dito que está curto demais o prazo entre aceitação e o evento o que dificulta o pedido de apoio 
para o Congresso.  
 
 
   


