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Resumo 
 
As radionovelas despertaram paixões, povoando  o imaginário social de mais de uma 
geração com seus inumeráveis personagens. A primeira grande “fábrica” dessa indústria 
de ilusões foi criada em Cuba. As radionovelas, campeãs imbatíveis de audiência das 
décadas de 1940 e 1950, não têm sido objetos de muitos estudos. Mesmo sempre citadas 
como parte fundamental da programação das emissoras de rádio, verificamos que ainda 
é escassa a bibliografia sobre o tema. Em qualquer abordagem sobre as radionovelas são 
indispensáveis as referências a produção cubana. Este estudo dialoga com os artigos de 
Reynaldo Gonzáles que, em 1988, publicou Llorar es um placer, pela Editorial Letras 
Cubanas, obra que resgata a história da rádio cubana com foco especial na produção das 
radionovelas.  
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As radionovelas despertaram paixões, povoando  o imaginário social de mais de 

uma geração com seus inumeráveis personagens. A primeira grande “fábrica” dessa 

indústria de ilusões foi criada em Cuba. Em seguida, chegou à Argentina. Rapidamente 

o gênero se espalhou por todo o continente latino-americano. As radiodramatizações 

não eram novas e já  haviam conquistado um público significativo. Entretanto, a 

fórmula de dramas e romances em pequenas doses, como já fora fe ito com os antigos 

folhetins, esta sim, era nova. 

As emissoras de rádio do Brasil, em seu período áureo, transmitiam 

semanalmente um grande número de radiodramatizações. Entre elas, a radionovela foi o 
                                                 
1 Trabalho apresentado ao NP – Rádio e Mídia Sonora  - INTERCOM – VI Encontro dos Núcleos de 
Pesquisa em Comunicação 
2 Doutora em história social pela Universidade Federal Fluminense. Pesquisadora chefe do Setor de 
Estudos de Política Cultural – FCRB/MINC.  Autora de A Era do Rádio – Zahar Ed. – 2002, Na sintonia 
do tempo: Uma leitura do cotidiano através de produção ficcional radiofônica – Edições Casa de Rui 
Barbosa, 2005 e de diversos artigos. liacalabre@rb.gov.br 
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gênero que causou mais impacto - a primeira transmissão ocorreu em 1942, na Rádio 

Nacional do Rio de Janeiro. As radionovelas eram histórias seriadas irradiadas, 

inicialmente, às segundas, quartas e sextas-feiras ou às terças, quintas e sábados. As 

durações eram variadas. Iam de dois meses até dois anos, como foi o caso de Em busca 

da Felicidade, primeira radionovela irradiada no Brasil, uma adaptação do texto original 

cubano de Leandro Blanco, que ficou em cartaz de 1941 até 1943.  

As radionovelas, campeãs imbatíveis de audiência das décadas de 1940 e 1950, 

não têm sido objeto de muitos estudos. Mesmo sempre citadas como parte fundamental 

da programação das emissoras de rádio, verificamos que ainda é escassa a bibliografia 

sobre o tema. Em qualquer abordagem sobre as radionovelas são indispensáveis as 

referências a produção cubana. Nesse sentido a publicação, ainda que seja  de uma parte 

da série de artigos, de um autor cubano, que tem estudos sobre a época áurea das 

novelas radiofônicas, é uma grande contribuição para esta área de estudos. 

Os artigos selecionados e aqui apresentados pertencem à série O pranto: 

remédio infalível? Escrita e publicada, entre os anos de 1985 e 1986, por Reynaldo 

González, na revista Revolução e Cultura, periódico do qual o autor foi fundador e 

redator-chefe.  Os artigos publicados na revista são pequenos recortes temáticos que 

integram um estudo maior. Em 1988, González publicou Llorar es um placer, pela 

Editorial Letras Cubanas, obra que resgata a história da rádio cubana com foco especial 

na produção das radionovelas. Além dessa série, o autor publicou vários outros artigos 

sobre radionovelas na revista.  

Foram selecionados cinco artigos de uma série crítica maior, publicada em 

diversos números da revista Revolução e Cultura. Segundo o autor, mesmo mantendo 

um tom crítico em todos os artigos, o objetivo da série não era o de negar a eficácia e as 

possibilidades do gênero, mas de resgatar sua história e práticas de produção como uma 

informação importante para as novas gerações, criar uma visão crítica sobre a utilização 

do gênero. Os artigos selecionados foram: “Sua majestade, a radiotelenovela”; “Pré-

história da radionovela”; ‘O avô ilustre da radionovela”; “O direito de fazer chorar” e 

“Lágrimas de amor, sim, porém tecnificadas”. O primeiro texto é o que apresenta a 

série, trazendo uma contextualização mais geral do cenário onde se desenrolaram as 

radionovelas. González utiliza recursos na escrita que lembram seu objeto de estudo, 

apresentando superficialmente algumas das questões que virão a ser tratadas e  criando 

uma espécie de suspense ao final, explicitando que a forma de conhecer mais sobre as 

radionovelas será acompanhando os artigos / capítulos que se desenrolarão nos 
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próximos números a revista. O segundo artigo reconstitui  o momento da chegada das 

novelas ao rádio em Cuba, como se formam os primeiros casts e como ocorre o 

processo de popularização desse novo meio. O terceiro texto tem como objeto central o 

folhetim apresentando algumas reflexões sobre  a adaptação do gênero para o radio. O 

quarto e o quinto artigos resgatam parte da história das radionovelas, alguns de seus 

principais exemplos e personagens, trazendo também informações sobre a expansão do 

gênero pelo restante da América Latina. 

Reynaldo González é contista, ensaísta, crítico literário e poeta. Seus textos são 

considerados fontes fundamentais para quem deseja conhecer a cultura cubana. É 

apontado pelos críticos literários como um produtor de crônicas muito bem 

documentadas, escritas com um senso de humor bastante peculiar, que o torna tanto 

sedutor como polêmico chegando mesmo a ser considerado, algumas vezes, sarcástico. 

Tem sua obra publicada em diversos países da América Latina, Estados Unidos e 

Europa. Ganhou vários prêmios de literatura e de jornalismo nacionais e internacionais. 

Foi o diretor de páginas culturais, editor e colaborador de jornais e de agência nacionais 

e internacionais de notícias, entre elas a agência Prensa Latina. González também 

dirigiu, por onze anos, a Cinemateca de Cuba, tendo sua produção crítica sobre cinema 

sido reunida no livro Cine Cubano. Ese ojo que nos vê, publicado pela Editorial Plaza 

Mayor.  

 Com um estilo de escrita mais livre, os textos críticos de González trazem os 

resultados de uma pesquisa aprofundada, acompanhados de comentários e conclusões 

apresentados de uma maneira que mais se aproxima de uma crônica cotidiana. O autor 

utiliza, muitas vezes, adjetivos pouco usuais em estudos sobre a história dos meios de 

comunicação. Essa característica  da escrita de González aparece logo no início do livro 

Llorar es um placer, que é apresentado pelo autor como um estudo do momento áureo 

das radionovelas, as décadas de 1940 e 1950, mas que não é um ensaio como se 

costuma ter, com “um tom doutoral que alguns apreciam como um mal inevitável”. O 

estudo teve como fontes principais documentos, depoimentos colhidos pelo próprio 

autor e material de arquivos encontrados, principalmente, na Biblioteca José Marti, em 

Havana. A obra é considera como um estudo do campo da história cultural. 

 O livro é uma interessante fonte para os que estudam a história do rádio latino-

americano. Com o objetivo de reconstituir o processo de produção das novelas cubanas, 

González recupera a história das principais emissoras de rádio cubanas. Estão presentes 

na obra do autor as relações do rádio com o governo, onde o autor busca estabelecer os 
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elos entre a política implementada para os meios de comunicação de massa e os regimes 

políticos que se implantaram. Não poderiam faltar análises da relação do meio com as 

agências de publicidade que acabam por ser as responsáveis pelo modelo de 

programação adotado pelas emissoras de rádio. Também estão presentes no trabalho as 

relações das rádios cubanas com emissoras do restante do continente, tendo como foco 

principal a problemática da exportação em massa de textos, que terminava por inibir o 

surgimento de produções nacionais. Tal comportamento além de impor práticas 

culturais e de consumo exógenas, interferia no mercado de trabalho dos escritores 

locais. Também estão presentes na obra  de González  elementos que compõem um 

panorama geral da sociedade e da economia cubana. 

 Segundo o próprio autor, ainda há muito a pesquisar e trabalhos a serem 

produzidos sobre as radionovelas cubanas. González aponta como uma das grandes 

lacunas nesse campo a ausência de estudos aprofundados sobre Félix. B. Caignet, que 

pode ser considerado como o principal responsável pela elaboração de um modelo de 

criação de textos para radionovela, e mesmo para telenovela, que predominou no 

conjunto dos países latino-americanos. As técnicas de escrita criadas por Caignet foram 

copiadas e difundidas por inúmeros outros escritores. 

 Os escritores de radionovelas, em geral, viviam uma situação dicotômica: eram 

amados pelos ouvintes e severamente censurados pelos críticos. Segundo González a 

opinião generalizada em Cuba era a de que escrever para o rádio era uma espécie de 

barateamento da arte. De acordo com o autor, muitos escritores de radionovelas 

costumavam se aventurar por outros estilos  na busca do reconhecimento do valor 

literário de seus escritos. Eram comuns as queixas dos cronistas, nos jornais diários, 

sobre a falta da criação de textos, por escritores consagrados, para serem 

radiofonizados.  

 A situação brasileira não era diversa da apresentada em Cuba. Segundo Saint-

Clair Lopes (speaker, ator, escritor, representante jurídico), a crítica era impiedosa com 

o rádio. O media era caracterizado como popularesco, gerando um distanciamento da 

intelectualidade. Para solucionar este problema, "o rádio teve que criar seus próprios 

intelectuais". 3 Os escritores de rádionovela sempre foram acusados de produzir 

subliteratura, de não contribuir para a elevação do nível cultural do país.  Em uma 

reportagem da Revista do Rádio, de 13/03/1951, Guiaroni, um importante escritor de 

                                                 
3 Depoimento. Saint-Clair Lopes. setembro/78. MIS-RJ. 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

 5 

radionovelas da Rádio Nacional, respondeu ao questionamento do jornalista de se era, 

ou não, a novela de rádio sub- literatura. Guiaroni argumenta que as novelas não deixam 

ninguém menos inteligente, que elas se encontravam na mesma posição que os sambas 

ou que a arte moderna, que muitos gostavam, mas faziam questão de criticar. Ainda 

segundo o escritor existia literatura de baixa qualidade também nos romances e existiam 

radionovelas que eram verdadeiras obras de arte. O problema maior estava no 

preconceito quanto ao gênero. 

Segundo Oduvaldo Vianna, um dos autores que mais escreveu novelas para o 

rádio brasileiro, a melhora da qualidade todos textos radiofonizados ou a falta de 

clássicos da literatura, não ocorreu por falta de empenho de muitos dos escritores.  Na 

maioria das vezes foram os patrocinadores que rechaçaram essas tentativas. Ele próprio 

narra uma tentativa sua de adaptação de grandes clássicos da literatura brasileira. Ao 

propor o projeto para a emissora, o autor recebeu uma negativa e recorreu então a um 

estratagema para adaptar romances de domínio público. Terminou por escolher 

Senhora, de José de Alencar, para o qual ele inventou o título de Recordações de Amor. 

O resultado foi que:  uma ou duas semanas depois começaram, por cartas e 

telefonemas, as indagações dos ouvintes: qual o nome verdadeiro do romance? 

Divulgado o verdadeiro nome, toda a edição de Senhora foi esgotada em poucos dias. 

Nesse momento chegou a ocorrer o interesse de editores na radiofonização de alguns 

romances, o que logo foi descartado pelos patrocinadores. Segundo Oduvaldo Viana, a 

justificativa daqueles que financiavam as produções era a de que se: O ouvinte queria 

saber o final da novela, adquiria o livro. E, sabendo o fim, continuaria a ouvi-la? 4  

Contemporaneamente, as emissoras de televisão têm utilizado estratégias que tomam a 

produção ficcional televisiva como alavanca para a comercialização de outros produtos 

como livros e até mesmo filmes, obtendo ótimos resultados. 

Retornando ao comércio internacional de textos radiofônicos na chamada “Era 

do Rádio”, temos o caso de países como o Brasil, onde também ocorria a compra de 

alguns scripts cubanos, mas que somente iam ao ar após sofrerem algumas adaptações. 

As emissoras brasileiras de médio e grande porte possuíam em seus quadros um grande 

número de escritores, que se dedicavam a produzir textos específicos para 

radiofonização, em geral, muito bem aceitos pelo público. Muitos destes profissionais 

foram contratados como autores exclusivos de determinadas estações de rádio, ou como 

                                                 
4 Vianna, Deoclécia. Companheiros de viagem. São Paulo: Brasiliense, 1984. p. 74 
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escritores das agências de publicidade. A popularidade dos autores nacionais terminava 

impedindo que os textos cubanos chegassem ao público em suas versões originais. Os 

críticos  e especialistas alertavam que os excessos de cubanismos não agradavam ao 

ouvinte brasileiro era necessário adaptá- los ao gosto local. 

 Sobre o fenômeno de sucesso em que  se transformaram algumas das novelas 

cubanas, em diversas partes do mundo, muito ressaltada nos textos de González, 

podemos confirmar os resultados apresentados pelo autor também com o caso brasileiro. 

Em 1951, foi ao ar no Brasil, pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, o maior fenômeno 

de audiência em radionovelas em toda a América Latina: era O Direito de Nascer. 

Texto original de Felix Caignet com tradução e adaptação feitas por Eurico Silva. O 

original possuía 314 capítulos o que correspondia a quase três anos de irradiação. No 

elenco estavam Nélio Pinheiro, Paulo Gracindo, Talita de Miranda, Dulce Martins, Iara 

Sales, entre outros. O Direito de Nascer surpreendeu a todos os críticos e todas as 

constantes previsões sobre o gênero que freqüentemente afirmavam que o rádio-teatro  

estava em franca  decadência e que o público brasileiro não se interessava por tramas  

longas. 

Em abril de 1952, com a novela ainda sendo irradiada, A Noite Ilustrada 

publicou uma reportagem de Nestor de Holanda sobre a manutenção do fenômeno de 

popularidade após mais de um ano de irradiação. Por todo o país, inúmeras crianças 

eram batizadas com os nomes dos personagens principais: Alberto Limonta, Maria 

Helena e Isabel Cristina. Mamãe Dolores virava nome de praça, de creche e tema de 

música. O cronista registrava ainda que: 

De norte a sul, graças às ondas curtas e médias da Nacional, não se fala em 
outra realização radiofônica. Ninguém mais se preocupa com outros 
programas com tamanho fanatismo. Homens sisudos, homens de negócios, 
senhoras que não são muito afeitas ao vício comum de ouvir rádio 
sistematicamente, mocinhas casadoiras, rapazes que não tem mais em que 
pensar, avós e solteironas, todos se agarram ao receptor às segundas, quartas e 
sextas, às 20 horas. É a hora da novela!  5      
 

O rádio criou uma corte imaginária. O sucesso era tamanho que  foram criadas 

revistas especializadas em rádio, com reportagens com os principais astros nacionais, 

fofocas e histórias dos bastidores. As pessoas desejavam saber o que vestiam, o que 

consumiam e como moravam seus artistas prediletos. Os jornais publicavam 

propagandas com os ídolos do rádio, eles eram excelentes “vendedores” de produtos 

                                                 
5 A Noite Ilustrada. 15/04/1952. p. 8-11 
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diversos. Os ouvintes queriam ver e se possível tocar nos donos das vozes que 

embalavam seus sonhos. Esses astros também poderiam ser vistos nos programas de 

auditório. Em geral, os programas de auditório eram longos e compostos por uma série 

de quadros com música, brincadeiras, teatro e concursos. Nesses programas os ouvintes 

conheceriam o ator, a atriz, o humorista, o locutor, o cantor, a cantora, ou seja todos os 

seus astros prediletos. Para os que ficavam em casa, restava o sonho deu um dia poder ir 

a emissora de preferência participar de um programa de auditório. E enquanto esse dia 

não chegava, o ouvinte poderia ler as revistas especializadas e se deixar levar pelas 

radionovelas. Pois segundo Walter Avancini: 

 
A radionovela foi o grande fenômeno de audiência dos últimos anos do rádio 
que precederam a TV. Na década de 1940, as radionovelas significavam o 
sucesso que tem hoje as novelas de uma Rede Globo, por exemplo, com uma 
massificação de audiência semelhante a TV Excelsior do passado. 6 
 

Reinaldo González também aborda em seus estudos a problemática do gênero 

dramático, ou “lacrimoso”, como ele próprio costuma classificar as radionovelas 

cubanas. Em um dos capítulos de seu livro intitulado: Os autores: culpados? Gonzalez 

apresenta a cópia de um contrato com suas inúmeras cláusulas e exigências. A cláusula 

terceira determina que os episódios devem ser entregues com 10 dias de antecedência, 

para revisão e acertos e que a empresa tem o direito de suprimir ou incluir palavras, ou 

frases do original e a modificar em qualquer sentido a trama ou a redação dos mesmos.7 

Ou seja, mesmo quando os escritores buscavam fugir das formas pré-determinadas de 

narrativas, as emissoras re-direcionavam os textos que seriam apresentados. 

No caso brasileiro a interferência não era tão direta a esse ponto. Mas ter uma 

novela com baixos índices de audiência poderia significar fim de contrato. Em 1952, a 

Revista do Rádio realizou uma pesquisa entre os escritores de radionovelas sobre as 

preferências dos ouvintes, no qual era  perguntado se no rádio-teatro o ouvinte preferia 

o drama  ou a comédia. Oduvaldo Viana, escritor das Emissoras Associadas,  respondeu 

que o ouvinte preferia o drama, pois: 

O ouvinte de rádio, em geral, se diverte sofrendo. Há uma explicação para isso, 
os que ouvem rádio são, geralmente, de menor poder aquisitivo; não podem ir a 
teatros, fazer fim de semana, portanto é a classe mais sofredora. No drama, 
encontra o reflexo de sua própria vida. 8 

                                                 
6 Walter Avancini. Depoimento. Museu da Imagem e do Som. 1990 
7 González, Reynaldo. Llorar és um placer. La Habana: Editorial Letras Cubanas, 1988. p. 247-248. 
8 Revista do Rádio. 14/10/1952. P. 48 
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A mesma pergunta foi feita a Walter Forster, escritor da Rádio Nacional de São 

Paulo,  que respondeu: Acho que o ouvinte da classe menos favorecida, ou seja, o 

grande povo, prefere o drama, porque nele encontra, com maior  facilidade, alguma 

semelhança com a sua própria vida.9 

As novelas passaram a fazer parte da rotina das famílias. Na lista das atividades 

cotidianas, estava a de ouvir diariamente o capítulo da radionovela. O processo de  

produção das novelas foi sendo aprimorado dentro das emissoras de rádio, porém 

sempre procurando  atender ao gosto da maioria dos ouvintes. As novelas lançavam 

modas, criavam expressões, que iam sendo substituídas a cada novo sucesso. As 

dificuldades cotidianas da maioria dos ouvintes, como disseram Oduvaldo Viana e 

Walter Foster, eram imaginariamente atenuadas pelos finais felizes, com o bem 

triunfando sobre o mal. 

O estudo de Reynaldo González estimula a pesquisa sobre o tema. É um convite 

para estudos mais aprofundados sobre as características das radionovelas brasileiras nas 

diversas regiões do país, sobre os principais escritores e emissoras que tiveram nesse 

gênero sua principal atividade. 

 

 

 

                                                 
9 Revista do Rádio. 14/10/1952. P. 48 


