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Resumo: 

 

Este artigo trata da questão do radioteatro nos dias de hoje  enquanto ferramenta 

utilizada em duplo sentido. Primeiramente, este texto aborda a radiodramaturgia  como pano 

de fundo para a venda de  toda sorte de mercadorias dos patrocinadores de novelas ou peças 

completas. Em segundo lugar destaca o radioteatro como um elemento divulgador de cultura, 

de arte, preterindo o lado mercantil. Para tais análises foram utilizados exemplos de 

encenações radiofônicas em emissoras brasileiras, bem como em estações de rádio da 

Inglaterra e da  França.   

 

 

1. Considerações iniciais 

 

Desde o seu surgimento, o radioteatro  nunca abandonou as ondas hertzianas. Portanto, 

desde os anos 1920, amores, tramas e suspenses povoam até os dias de hoje  o universo 

radiofônico.  Em todos os continentes, como na América e Europa, há sempre iniciativas em 

direção à dramaturgia via ondas sonoras, que  atuam de duas formas extremas : como motivos 

para imposição de hábitos e  venda de produtos à população ou como oferta de arte para o 

público-ouvinte.   No primeiro caso, o objetivo é de ter em harmonia as encenações e a 

publicidade dos patrocinadores das ficções sonoras. Isto é, o de posicionar o radioteatro como 

um dos  instrumentos de marketing para a venda de produtos, que são colocados no mercado 

pelos mantenedores dos programas. Desta maneira, a conjugação meio de comunicação e 

publicidade funciona como mola propulsora para  despertar, acima de tudo, na dona de casa, 

um interesse por determinada marca de produto em detrimento de outra ou para  conduzi- la a 

comprar, por exemplo,  peças de vestuário apresentadas como sedutoras e de preços 

acessíveis.  

A segunda iniciativa visa encarar o radioteatro como forma de levar aos ouvintes às 

mais instigantes e interessantes viagens através da imaginação. O radioteatro é visto neste 



caso como arte que quer colocar  a serviço do público, sem fins lucrativos,  todos os recursos 

tradicionais da dramaturgia, através de roteiros originais ou adaptados, mesclados com a 

interpretação dos atores, além das trilhas musicais e efeitos sonoros. Com este espírito as 

encenações pelas ondas sonoras ganham importância como difusor de cultura, principalmente 

para as populações mais desfavorecidas, que em pelno século 21 ainda não têm acesso à 

televisão, bem como  para deficientes  visuais que possuem o rádio como uma das únicas 

fontes de lazer e informação. O radioteatro como arte pode atuar também  em campanhas 

educativas, promoção e preservação de tradições  regionais.  

 

2. Radioteatro como instrumento de venda 

 

A produção de ficção brasileira  tem um forte  comprometimento com o lado 

comercial, sobretudo as radionovelas. As histórias em capítulos são geralmente patrocinadas 

por  empresas privadas, que  aproveitam este tipo de programa para  exaltarem seus produtos 

ou serviços. Como forma de atingir o máximo de ouvintes possíveis e sem gastar muito, os 

mantenedores de radionovelas utilizam frequentemente do expediente de permuta com 

diversas  emissoras de rádio. Determinado patrocinador insere  comerciais da sua empresa nos 

capítulos das novelas, que por sua vez são oferecidas gratuitamente a algumas estações. Por 

seu lado, como compensação, as rádios podem ainda incluir em cada episódio do folhetim 

comerciais locais.  

Além disso, atualmente o patrocinador  faz o uso do merchandising1 dentro das 

novelas, uma idéia nunca antes colocada em prática pelos produtores de ficção no rádio. Em 

outra palavras, através do discurso  de personagens, ou nome de personagens, os 

mantenedores das histórias seriadas,  fazem publicidade simulada a respeito de uma 

determinada mercadoria.  

Ao longo dos anos 1990 e 2000 o dial das emissoras são usados para vender o que o 

cliente quiser. São oferecidos ao público linhas de costura, macarrão, sabonete e telefone 

celular.  Os patrocinadores, que serão em seguida analisados neste artigo são um  total de 5 

empresas :  Linhas Círculos, Finobrasa, Pastifíco Selmi, Gessy Lever e Global Telecom.  

 

                                                                 
1 O merchandising  na TV brasileira surgiu na novela Cavalo de Aço , transmitida em 1973 pela Rede Globo de 
Televisão. Uma garrafa de conhaque Dreher foi posta por acaso  num cenário por um regra três. A situação 
dramática ficou em segundo plano na memória do telespectador, destacando-se a marca do conhaque. VER : 
RAMOS, Roberto. Grã-Finos na Globo : cultura e merchandising nas novelas . 3a  edição. Rio de Janeiro : 
Vozes, 1986 . 



2.1. Linha Círculos 

 

O primeiro caso que vamos apresentar é o da Linhas Círculos, uma indústria 

catarinense da cidade de Gaspar, que  encontrou  na radionovela Entrelaçados pelo Amor  

uma fórmula relativamente barata de divulgar sua marca. Em 1991, baseado na triologia 

amor, ódio e lágrimas, e que levou a assinatura do escritor João Angelo, o radiodrama estava 

previsto para atingir inicialmente 180 emissoras, para em seguida chegar a 300 estações a 

retransmitir em todo o país o folhetim. O preço de tudo isso foi caculado em 60 mil dólares. 

Segundo  a agência « América de Gravações », responsável pela concepção e distribuição da 

novela, o alto custo  de produção na televisão estava levando  uma parte dos anunciantes a 

acreditar novamente nas ondas do rádio, tendo em vista que  o trabalho dos atores e da 

sonoplastia de rádio dispensam consequente efeitos visuais , equipamentos sofisticados e 

viagens, ítens pertencentes ao orçamento televisivo. Ainda, de acordo com a agência,  o valor 

que se cobrava na época para produzir um comercial de TV era suficiente para investir em 60 

radionovelas com até 12 capítulos.2 

As rádios interessadas em Entrelaçados pelo Amor a transmitiam  num sistema de 

permuta, que virou tradicional nesta área da dramaturgia radiofônica. Cada emissora recebia 

regularmente uma fita com vários capítulos, onde já estavam inseridas a publicidade do 

patrocinador. Por sua vez, as estações de rádio podiam acrescentar anunciantes locais, como 

co-patrocinadores da trama.  

Entrelaçados pelo Amor contou a saga de pessoas simples de uma cidadezinha do 

interior, que se viram às voltas com crimes, casos de alcoolismo, incêndios, adultério e muito 

suspense. A heroína Cléa, cujo pai após uma decepção amorosa começou a beber, tinha de 

trabalhar duro para sustentar a família. Ela formava par romântico com o galã Apolo, 

entregador de  doces da fábrica do pai. Completando o vértice do triângulo amoroso havia 

Cláudia, moça mimada, que fazia de tudo para « tirar do caminho » Cléa, para então  ficar 

com Apolo. O pai dela se chamava Adonias, homem rude e autoritário que colocou um 

detetive para seguir a própria mulher, Maria Amélia. A parte de humor ficava a cargo dos 

viúvos Dona Maria e Genaro, crocheteira e tapeceiro que viviam um amor puro e ingênuo, 

compatível com suas idades. 3 

Uma das emissoras a participarar da rede de rádios que transmitiram  Entrelaçados 

pelo Amor foi a  Rádio Nova Diário, de São Paulo. Esta emissora irradiou a novela no horário 

                                                                 
2 Jornal Folha de São Paulo, 6 de novembro de 1991. P. 3/10. 
3 Revista Visão, 13 de novembro de 1991. 



nobre da manhã, com um elenco formado por Lia de Aguiar, Diva Lobo, Gessy Fonseca, Ilka 

Ferreira, Márcia Gomes, Turíbio Ruiz, Carlos Silveira ,  Eudes Carvalho e Eleonora Prado.  

A novela teve 120 capítulos, cada um com 25 minutos de duração. A previsão era que 

o folhetim ficasse no ar durante 5 meses. Durante este período a Linha Círculos, apesar de sua 

posição privilegiada no mercado, tentava cada vez mais se inserir no cotidiano das mulheres 

brasileiras.   No início da década de 1990, a empresa já era responsável por 75% do mercado 

de linhas de algodão para tricô , estimado em 6 mil toneladas anuais.   Para o ano de 1991, a 

Linha Círculos pretendia faturar 40 milhões de dólares. 4 

A Linha Círculos, além dos espaços oficiais para publicidade nos intervalos da novela, 

utilizava do merchadising para que os seus produtos fossem lembrados principalmente pelo 

sexo feminino. Isto é, foi montada  uma estratégia publicitária  de propaganda não declarada  

para destacar sobretudo as mercadorias da empresa catarinense. Asssim sendo, os nomes dos 

personagens de Entrelaçados pelo Amor-Cléia e Apolo- eram os mesmos dos principais 

produtos das Linhas Círculo.  Porém, o merchandising não ficou restrito ao herói e heroína. 

Ficou convencionado também que a trama contaria com um tapeceiro e uma crochetira, que 

certamente iriam falar para as mulheres-ouvintes sobre a utilização dos fios da empresa 

mantenedora do folhetim.5 

 

2.2. Finobrasa 

Dois anos mais tarde, em 1993, uma concorrente da Linhas Círculos, também entrava 

no ramo de radionovelas para divulgar seus produtos, através de Coração Rasgado. É a 

Finobrasa, fabricante de linhas domésticas e industriais, pertencente ao grupo Vicunha. A 

novela criada pela « SLBB Comunicação » para a Finobrasa, baseou-se numa história de 

amor, semelhante à vivida por Popeye-aquele personagem do cinema e do desenho animado 

da televisão que sempre salva sua amada Olivia Palito das garras de Brutus. No caso da 

radionovela Coração Rasgado o personagem feminino era  Ritinha,  uma frágil  donzela  ; 

Alaor, era o seu amado e  protetor, enquanto  Gastão encarnava  o vilão, que desejava se casar 

com a namorada do seu oponente.  

No lugar de novelas de 120 capítulos de sua rival, a Finobrasa apostou na verdade em 

mini-novelas, de apenas 1 minuto .  Ao todo foram 12 capítulos, além de um condensado de 6 

capítulos. Globalmente, a mini-novela se chamava Coraçao Rasgado, no entanto, cada 

episódio levava um nome diferente, com situações bem-humoradas, ao mesmo tempo que 

                                                                 
4 Jornal Folha de São Paulo, 6 de novembro de 1991. P. 3/10. 
5 Jornal O Estado  de São Paulo, 03 de novembro de 1991. P.  02. 



realçava as qualidades e resistência das linhas da Finobrasa, cujo slogan era « Rasgou, 

descosturou, linha Finobrasa consertou ».  

Como reforço, a indústria  distribuiu 100 caixas de dez retroses cada  uma para as 

emissoras envolvidas na tranmissão de Coração Rasgado, que se encarregaria de dá- los como 

prêmio aos seus ouvintes, fosse por concurso ou para oferecê-los àqueles que telefonassem 

para a rádio.  

A mini-radionovela  tinha como objetivo de atingir o público consumidor de linha 

doméstica, que representava 20% da produção da Finobrasa. A campanha era voltada para  a 

mulher com mais de 29 anos, das classes B, C , D e E, constituídas em sua maioria por donas-

de-casa e costureiras que se dedicavam a ouvir programas populares nas rádios AM, no 

período da manhã, horário  em que a encenação era transmitida. Com esta estratégia, de 

acordo  naquela ocasião com o o Gerente de marketing da Finobrasa,  Paulo Emílio Ferraro, a 

intenção era obter 50% de participação no mercado nacional de linhas em 12 meses. Em 1993, 

a empresa estava entre as três maiores do país, onde o setor movimentava algo em torno de 

100 milhões de dólares anuais, a cargo de 20 indústrias.6 

 

 2.3. Pastifíco Selmi 

Uma outra empresa que decidiu investir em folhetim eletrônico foi a Pastifíco Selmi, 

que no  dia 8 de setembro de 1997 patrocinava uma série de mini-novelas, cujo título global 

recebeu o nome de Aconteceu Comigo. Eram fatos reais relatados pelos ouvintes que seriam 

então encenados no rádio. Cada novela teve 5 capítulos, de 15 minutos cada um, abordando 

romances, religião, dramas e fatos policialescos. A produção da ficção radiofônica foi 

calculada em 200 mil reais, o equivalente a 20% da verba publicitária da fábrica de massas 

alimentícias. 

Aconteceu Comigo passou em 20 emissoras do Estado de São Paulo, sendo que as 

rádios recebiam em compact disc (CD) as mini-novelas, podendo incluir anunciantes da 

região nos intervalos das histórias.  

O Pastifício Selmi era responsável, quando da produção das histórias seriadas, por 8% 

do mercado de massas secas e estava em segundo lugar no ranking nacional, atrás apenas da 

Adria. Na época, Paulo Herrmann, diretor do Pastifício Selmi, afirmava que  « se a massa não 

está na mídia, acaba perdendo espaço para outros produtos ».7 Ao contrário da mídia na televisão, o 

                                                                 
6 Revista Meio & Mensagem, 30 de agosoto de 1993. P. 13 
7 Jornal Gazeta Mercantil, 8 de setembro de 1997. P. C-6. 



patrocínio da radionovela foi uma alternativa econômica encontrada pela empresa para 

divulgar sua marca junto aos consumidores, complementava o Hermann.  

Com as radionovelas a expectativa da fábrica de macarrão era de um crescimento de 

5%  nas vendas nas regiões onde a novela seria transmitida. Isto poderia ajudar a elevar o 

faturamento da empresa, que em 1996 tinha sido de 95 milhões de reais.  O carro-chefe da 

indústria é o macarrão « Galo », feito à base de sêmola.  

 

 2.4. Gessy Lever 

A Gessy Lever, atual Unilever do Brasil, também retornou para o mundo das 

radionovelas, após deixar de aplicar verbas no setor em 1991. A empresa anglo-holandesa se 

voltou  novamente para o gênero para promover um dos seus produtos tradiciona is, o 

Sabonete Gessy, direcionado para as classes C, D e E e que vinha apresentando uma queda 

nas vendas.  A companhia acordou para a realidade de que nem todos os lares brasileiros são 

contemplados com um aparelho de televisão, mas sim por um receptor de rádio. O caso do 

Maranhão é esclarecedor quando se verificou neste Estado, nos anos 1990, de que apenas 

21% das pessoas tinham TV contra os 90% de habitantes possuidores de um receptor 

radiofônico.8 

Como forma de alavancar novamente a venda do produto, a agência « Ammirati Puris 

Lintas » concebeu para a empresa a Radionovela Sabonete Gessy, que foi veiculada de maio a 

novembro de 1998 em 110 emissoras do país, sempre no mesmo horário, o das 17 horas. O 

maior número de estações estavam espalhadas pelo interior do norte e nordeste do Brasil, um 

total de 70, visto que são nestas regiões que se concentram a maior parte do público 

consumidor do produto. Cada história da radionovela possuía 10 capítulos, que por sua vez 

tinham a duração de quase uma hora. A cada duas semanas, uma nova trama era iniciada para 

facilitar o acompanhamento e a adição de outros radiouvintes à Radionovela Sabonete Gessy. 

Para falar do Sabonete Gessy, os anunciantes, além de utilizar os espaços comuns de 

inserção de comerciais, a então Gessy Lever do Brasil-hoje Unilver- usou como as demais 

empresas o uso do merchandising, uma forma diferente de fazer propaganda quando não é 

preciso interromper o drama para falar de determinado produto. Assim, durante o 

desenvolverr dos capítulos de sua novela, a Gessy Lever, como « por acaso » utilizava os 

personagens de determinada trama para elogiar o Sabonete Gessy, exaltando muitas vezes o 

                                                                 
8 Dados obtidos em 22 de junho de 2000, através do departamento de Assuntos Corporativos das Indústrias 
Gessy Lever do Brasil. 



preço do produto, o perfume que dele exalava e os bons resultados que o mesmo trazia para a 

pele. 

Para constatar se em todas as regiões a radionovela estava realmente sendo 

transmitida, a agência Ammiratis Puris Lintas montou um esquema de fiscalização. Por 

telefone era contactada aleatoriamente uma pessoa de cada região onde a novela estava no ar. 

A esta pessoa era perguntado se ela  lembrava da história radiofônica, hora de exibição e o 

nome do patrocinador. Se a pessoa não respondesse a contento, lhe era pedido que verificasse 

se a novela estava sendo exibida no horário correto e qual o nome do anunciante, pois em 

breve a agência entraria em contato com ela novamente. Como brinde, o contactado recebia 

um conjunto de Sabonete Gessy. Um outro sistema também foi utilizado para verificar a 

exibição da radionovela. Um número de telefone 0800 foi comunicado no ar convidando as 

pessoas a dar a sua opinião sobre o folhetim, o que resultou em 3.300 telefonemas por mês, 

alcançando um média de 90 ligações por dia.  Aos participantes eram sorteados brindes a cada 

semana.9  

 

2.5. Global Telecom 

Radionovela  foi igualmente  uma das estratégias de comunicação da operadora de 

telefonia celular « Global Telecom », que bancou em 2001 o drama Cartas de Eliza em duas 

emissoras da região sul do país : a Rádio Band B, de Curitiba, e Rádio Guararema, da região 

de Florianópolis.  

Dividida em 12 capítulos, cada um com três minutos de duração, tratava-se da  história 

de uma relação impossível entre Eliza e Carlos Henrique. Apaixonados desde a  adolescência, 

os personagens não conseguiam viver seu grande amor por influência da família da moça, que  

não aceitava a relação da filha com um rapaz pobre. Durante a  presumida mini-novela, a 

palavra “ideal” apareceu várias vezes no texto, reforçando a marca do produto que a empresa 

estava colocando no mercado, o telefone celular pré-pago “Ideal”.  

O final da trama seria decidido pelos ouvintes das  rádios, que escolheriam por 

telefone  entre duas opções de desfecho para a história. Os ouvintes que votassem no roteiro 

vencedor concorreriam ao sorteio de três aparelhos celulares Ideal. 

A pedido do público,  Carlos Henrique terminou ao lado de Eliza. Ao todo, as duas 

emissoras receberam mais de 2.500 ligações. A Rádio Banda B, que disponibilizou um 

número maior de linhas telefônicas para atendimento dos ouvintes, recebeu 1.493 chamadas.  

                                                                 
9 Todos os dados referentes à Radionovela Gessy Lever foram repassados em 22 de junho de 2000 pelo 
Departamento de Assuntos Corporativos das Indústrias Gessy Lever do Brasil.   



Vendida ao público como uma radionovela, a nível prático Cartas de Eliza  foi um 

engodo em termos de radioteatro. Na verdade não se tratava de uma mini-novela, mas sim da 

leitura de 12 textos de 3 minutos cada um,  por um único locutor, que contava matinalmente  

as ouvintes a história de Eliza e Carlos Henrique. E nada mais. Não houve nenhum tipo de 

interpretação. Não havia atores e atrizes e nem trabalho de  sonoplastia e de contraregragem . 

No caso da Rádio Guararema, da Grande Florianópolis, nem mesmo o locutor foi feliz na 

leitura do texto, pois não o soube bem dramatizar.  

 

3. Radioteatro como arte 

Longe dos engodos e do radio comercial, o radioteatro como arte é trabalhado 

sobretudo em emissoras estatais ou pelas universidades. Seja no Brasil, na Inglaterra ou na 

França o ouvinte tem em seu cotidiano um pouco de diversão aliado à cultura. Nesta parte do 

artigo, estaremos mostrando exemplos de interpretações pelo rádio que ao mesmo tempo que 

fazem o ouvinte criar uma « imagem auditiva »  lhe permitem assimilar algum tipo de 

conhecimento.   

 

3.1. Uma bela  parceria no Brasil : núcleo de peças radiofônicas e  FM Cultura 

 

Um bom exemplo em favor do « radioteatro arte » é a parceria firmada entre  o Núcleo 

de Peças Radiofônicas de Porto Alegre, que produz ficção,  com  a Rádio FM Cultura, da 

capital gaúcha, para transmsissão de peças completas nesta emisssora  do governo estadual. 

Pelo acordo, oficializado em 1999, a estação veicula radiodramas que vão ao ar todo sábado, a 

partir das 17h30, dentro da sessão  O Rádio é o Palco, sob a responsabilidade de Mirna 

Spritzer, diretora do programa de radioteatro e professora  de Interpretação Teatral do 

Departamento de Arte Dramática do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS). 

As peças irradiadas tem em torno de 20 a 25 minutos e são feitas tendo como 

inspiração autores nacionais, sobretudo os gaúchos. Quanto ao estilo das dramatizações, 

existe a mistura de tudo : do cômico, dramático e policialesco. Os roteiros-concebidos por 

Mirna Spritzer, Raquel Grabauska e Gustavo Finkler- são geralmente gravados no estúdio da 

Rádio FM Cultura. Mas já houve momentos em que muitos textos foram intepretados ao vivo, 

o que torna a transmissão,  conforme Mirna Spritzer, muito rica e revigorante.    

Em relação aos atores das peças, eles são oriundos do teatro e do Departamento  de 

Arte Dramática da UFRGS. Com esse elenco, a parceria Núcleo de Peças Radiofônicas e FM 



Cultura foi a responsável pela veiculação na emissora estatal de cerca de 100 peças completas, 

tais como Dona Juana, de Carlos Urbim ; A Florista e o Visitante, de Vera karam ; Casinha 

Pequenina, de Ivo Bender ; O Ônibus Azul, de Jackson Zambelli ; e  Herlói, o Herói, de 

Gustavo Finkler.10 Esses dois setores têm como alvo  o de preencher as lacunas do meio 

radiofônico com uma programação de bom nível cultural e que provoque uma interatividade 

com quem a escuta.  

 

UFSC 

Outro trabalho consequente realizado em favor do radioteatro é o das instituições 

públicas de ensino superior, como o da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, 

localizada em Florianópolis. No currículo, os alunos do curso de jornalismo têm duas 

discilplinas optativas : Radioteatro I e Radioteatro II. Por meio dessas disciplinas são 

planejadas e executadas todas as etapas da dramaturgia radiofônica, que, aliás, são abordadas 

por Luiz Maranhão (1999)11 em seu artigo Modelo Matricial para a Retomada do 

Radioteatro. Um dos passos é o da descoberta de alunos-autores que possam criar obras ou 

que possam adaptar para o rádio  textos, por exemplo da literatura, mas com uma uma nova 

roupagem visando os tempos atuais. A segunda preocupação das discilplinas de radioteatro do 

curso de jornalismo da UFSC é de produzir encenações em decorrência do perfil das 

emissoras: genérica, musical, jornalística, de variedades, entre outras tendências. De acordo 

com as características particulares de cada  rádio os professores e alunos optam por qual  linha  

seguir. Isto é, entre  o drama, o cômico ou o policial. Após esta escolha, o grupo passa  para a 

definiçao de qual ou quais gêneros a serem adotados- leia-se novela, peça completa, seriado 

de aventuras e esquetes- conforme o estilo da rádio alvo. As disciplinas de Radioteatro I e 

Radioteatro II trabalham igualmente com a seleção e preparação de atores, bem como a 

produção de trilhas musicais  e efeitos sonoros. Em seguida os alunos começam a etapa de 

                                                                 
10 Texto baseado no depoimento, pela internet, de Mirna Spritzer. Dia 13 de agosto  de 2003. 
11 Luiz Maranhão Filho é professor da Universidade Federal de Pernambuco. Em 1999, ele participou do livro 
Rádio no Brasil-Tendências e Perspectivas , com o artigo « Modelo Matriciial para a Retomada do 
Radioteatro ». Neste texto Luiz Maranhão Filho apresenta as quatros matrizes que, na sua opinião, devem nortear 
o radioteatro. A primeira delas , o professor a chama de « formação de textos ». Isto é, a criação de obras 
radiofônicas por novos autores. A segunda matriz é intitulada de « identificação de vertentes  », ou seja, a 
preocupação de conceber determinado radioteatro para uma emissora levando em consideração as características 
desta estação e o público para o qual esta rádio é direcionada. A terceira matriz, « vozes e técnicos », tem dois 
objetivos. O primeiro deles é o de adaptar as vozes dos atores e atrizes conforme os personagens que eles vão 
representar, enquanto o segundo objetivo desta matriz é o de ter pessoas hábeis na parte técnica, que irão se 
ocupar da sonoplastia e da contraregragem. A quarta e última matriz é denominada de « realização de 
produtos ». Isto quer dizer, a produção em si do radioteatro escolhido : radionovela, peça completa, seriado de 
aventura ou  esquete. VER : FILHO, Luiz Maranhão. « Modelo Matricial para a Retomada do Radioteatro”. IN : 



gravação e pós-produção das peças radiofônicas. Os trabalhos acadêmicos geralmente  

tornam-se conhecidos  em sessões radiofônicas públicas, veiculação em rádios locais, assim 

como em apresentações em Congressos e Encontros na área de Comunicação.12 

 

3.2. Experiência européia 

 

Em se tratando de Europa, duas emissoras estatais destacam-se neste campo do rádio 

não comercial. A  BBC de Londres (British Broadcasting Corporation), através da Rádio 4, 

coloca os seus ouvintes em contato diário com as novelas de longa duração bem ao estilo dos 

Estados Unidos. Isto é, os ingleses tornaram-se especialistas igualmente em « soap-opera », 

que se constitui de um núcleo que se desenvolve sem ter um fim. A novela  pode mesmo 

atravessar décadas, onde não há verdadeiramente uma história principal, mas sim diferentes  

dramas e ações diversas. A outra emissora estatal é a France Culture FM , de Paris, que desde 

1963, quando foi criada, contempla o público francês com toda sorte de radioteatro.  

 

3.2.1. BBC de Londres 

 

Criada  em  1922,  desde então a BBC de Londres  já começou a emitir encenações 

radiofônicas. Em solo inglês, a mesma sop-opera pode ficar no ar mais de 10 anos, como 

prova a imprensa européia que no dia 1° de janeiro  de 2001  anunciava o 50° aniversário da 

ficção rural chamada  Os Arqueiros (The Archers). Nesta data seria transmitido  o capítulo 

número 13 mil 169, através da BBC Rádio 4. No episódio,  os ouvintes tomariam 

conhecimento da resposta do personagem  Hayley ao pedido de casamento de Roy, bem como 

saberia  o destino de David Arqueiro, empurrado por uma vaca dentro de um fosso cheio de 

água gelada.  

De segunda à sábado, às 19 horas,  cerca de 4 milhões e meio de ouvintes ingleses 

ficam ao redor de seus aparelhos receptores para seguir as aventuras dos Arqueiros, uma 

família que tem um fazenda no vilarejo de « Ambridge ». Para tornar mais real o mundo  da 

ficção  rural  dentro dos lares britânicos,  a contraregragem desta soap-opera tem  usado ao 

longo dos anos  de muita criatividade para imitar nas ondas do rádio, por exemplo, o barulho 

do nascimento de um cordeiro.  Neste caso, o setor utiliza a estratégia  de esmagar com as 

                                                                                                                                                                                                           
DEL BIANCO, Nélia, MOREIRA, Sônia Virgínia (org.). Rádio no Brasil-Tendências e Perspectivas . Rio de 
Janeiro : Uerj e UNB, 1999.  
12 Pesquisa no site do cuso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
www.jornalismo.ufsc.br 



mãos um pote de iogurte, para em seguida jogar com força uma toalha úmida sobre palhas. 

Transmitido pela primeira vez, em 1° de janeiro de 1951,  Os Arqueiros  se transformou  em 

uma verdadeira instituição na rádio estatal. 13 

 

3.2.2.  France Culture  

Na Rádio France Culture, por intermédio do seu Departamento de Ficção, existe 

espaço para o radioteatro de segunda a sexta-feira, assim como durante os finais de semana. 

São radionovelas e peças completas que « invadem » as ondas da emissora estatal, no período 

da manhã e à noite. Nos dias úteis a estação transmite toda manhã uma radionovela, que 

ocupa o espaço batizado de Le Feuilleton (O Folhetim), das 11 horas à 11h20.  Nas noites de 

terça é irradiada uma peça completa, dentro da sessão Perspectives Contemporaines 

(Perspectivas Contemporâneas), que ocupa o dial da emissora das 20h30 às 22 horas.  O 

sábado da France Culture é dedicado ao suspense, através de La Fiction  (A Ficção)   que 

exibe das 22h05 às 23 horas uma história policialesca.  

As radionovelas têm a duração média de 20 minutos e cada história  são desenvolvidas 

geralmente em 5, 10 , 15 ou 20 capítulos. Com  o Le Feuilleton  a idéia é de propor um espaço 

de criação radiofônica com adaptações de obras literárias. Para o ano de 2003, foram 

programadas novelas  baseadas em obras como Rolling Stones, de François Bon ; Pot-Bouille, 

de Zola ; Les Bostoniennes, de Henry James ; Bonjour Minuit, de Jean Rhys ; Les Mystères de 

Paris, de Eugène Sue ; Au-dessous du Volcan, de Malcom Lowry ; Ada ou l'ardeur, de 

Vladimir Nabokov ; Sur la Route, de Jack Kerouac. Ou ainda The London Fields, de Martin 

Amis ; La Ville des Prodiges, de Eduardo Mendoza ; e L'affreux Pastis de la Rue des Merles, 

de Carlo Emilio Gadda. 

A sessão de Le Feuilleton  foi aberta com Rolling Stones, onde em 20 capítulos foi  

contada a vida trepidante e fascinante do  grupo de Rock. Já  durante o mês de maio de 2003, 

período de nossa pesquisa no site da France Culture, estava no ar O Caso da Rua dos Melros 

(L'affreux Pastis de la Rue des Merles), radionovela dividida em 15 partes. Uma história 

traduzida por Louis Bonalumi e adaptada para o rádio por Sylvie Péju e Hervé Prudon. O ano 

é 1927 e o cenário é  a Itália fascista, comandada por Mussolini. Toda trama gira em torno de 

um assalto à mão armada seguido de morte no número 29 da rua dos Melros. 

 

                                                                 
13 Informações obtidas através do site : www.canoe.qc.ca. 



Perspective Contemporaine  

Ainda durante a semana, na terça à noite, através da sessão Perspective 

Contemporaine  é levado ao ar uma ficção radiofônica a cada terça-feira. A intenção é colocar 

em cena uma obra dramática de repertório atual, que regularmente -antes de ser irradiada- é 

precedida de uma entrevista de Christine Goémé com o autor da obra que será encenada. No 

dia 27 de maio de 2003 o público da France Culture pode acompanhar a peça Parasites 

(Parasitas), de Marius Von Mayenbur, com texto em francês de Laurent Muhleisen e 

adaptação para o meio radiofônicio de Thierry de Peretti. 

Para a noite de sábado, o radiouvinte é convidado para momentos de frissons, através  

da sessão intitulada  La Fiction. Por esse espaço os dramas policialescos, repletos de 

suspense,  estão à disposição do público. São 55 minutos de angústia acústica, de  intriga e de 

acontecimentos, frutos da integração entre a emissora e os autores contemporâneos.14  

 

4. Considerações finais 

 

Como pudemos perceber,  radioteatro como forma de vender idéias e criar hábitos está 

vinculado a emissoras privadas, as ditas comerciais,  que têm como base de sustentação as 

verbas publicitárias de seus anunciantes. Por outro lado, a dramaturgia radiofônica quase 

totalmente dissociada  do lado mercantil, portanto vo ltada para o que podemos considerar de 

« radioteatro arte », encontra apoio em emissoras estatais, como a Rádio FM Cultura de Porto 

Alegre ou em iniciativas de instituições de ensino superior, como a do curso de Jornalismo da 

Universidade Federal de Santa Catarina.  

Em se tratando diretamente de emissoras brasileiras, a luta é pelo aumento de 

produções que se concentrem cada vez mais sobre o teor cultural e educativo dos programas 

de radioteatro e que ao mesmo tempo  coloquem a ficção radiofônica como preocupação 

prioritária na relação « dramaturgia e canalização de verbas para as emissoras ». Se a rádio 

estatal, universitária ou ligada à uma fundação, alega dificuldades  financeiras para colocar no 

ar encenações artísticas e de qualidade, existem algumas soluções. Uma delas, já utilizada 

pelas emissoras universitárias, é o expediente do « apoio cultural », quando-no caso de 

radioteatro-determinada empresa pode ajudar em bancar  a produção de radionovelas ou peças 

completas. Em compensação o nome desta empresa será citado como uma das pessoas 

jurídicas que apoiam culturalmente a inciativa de dramaturgia pelo rádio. Além da alternativa, 
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as estações comprometidas com o « radio arte », poderiam fazer parcerias com grupos de 

teatro ou com insituições de artes dramáticas, para que esse setores fiquem encarregados do 

espaço de « teatro » no « rádio ».  Vale à pena tentar em nome da radiodramaturgia, que 

enquanto veicula entretenimento, oportuniza igualmente ao público o contato com uma obra 

radiofônica  que possa lhes trazer o cultivo de algum conhecimento ou, sem ser piegas, uma 

boa lição de vida.  
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