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RESUMO 

O presente artigo tem o propópsito de refletir sobre o radiojornalismo cultural e a presença 

do cinema em seu meio. O estudo revela que as primeiras manifestações culturais no 

jornalismo também foram refletidas nos veículos de comunicação do Paraná. A cultura, a 

princípio vigente nas páginas de jornal, consequentemente, foi levada às ondas do rádio. O 

cinema, com isso, também foi destaque, e assim, reforça a possibilidade de interação com o 

espaço radiofônico. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A sociedade brasileira abre gradativamente o caminho para a inserção das artes no 

convívio da população. Esse espaço é conquistado por fatores que estão ligados a 

determinado momento em que a sociedade se encontra. Para Renato Ortiz, “se apontarmos 

os anos 40 como o início de uma ‘sociedade de massa’ no Brasil é porque se consolida 

neste momento o que os sociólogos denominam de sociedade urbano-industrial. (...) É 

dentro desse contexto mais amplo que são redefinidos os antigos meios (imprensa, rádio e 

cinema)” (2001, p. 38-39).  

Entretanto, antes desse instante, o rádio, em especial, já era um meio de 

comunicação presente, porém com outro viés, por tratar os assuntos de forma rebuscada, e 

por se organizar como sociedades e clubes (ORTIZ, 2001, p.39). Após esse momento, o 

rádio percorre diferentes fases que reestruturaram o modo de trabalhar com o meio. De 

espaço não-comercial, as rádios tornaram-se empresas. “Em 1932 ocorre uma mudança na 

legislação, que passa a permitir a publicidade no rádio, fixando-a no início em 10% da 

programação diária. As emissoras podiam agora contar com uma fonte de financiamento 

constante e estruturar sua programação em bases mais duradouras” (ORTIZ, 2001, p. 39 - 
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40). Essa mudança, por conseguinte, transformou a sociedade. A população adquiria os 

bens “aconselhados” pelo veículo. Assim, o rádio adentrou nas casas firmando seu papel de 

espelho e influenciador. No entanto, a partir da década de 1950, a televisão leva grande 

parte da audiência radiofônica.  

Do mesmo modo, a produção cinematográfica brasileira enfrenta mais um problema. 

O cinema se instala como elemento de consumo na primeira metade do século XX, porém, 

isso ocorre devido à autoridade do cinema estrangeiro. “É ainda nas décadas de 40 e 50 que 

o cinema se torna de fato um bem de consumo, em particular com a presença dos filmes 

americanos, que no pós-guerra dominam o mercado cinematográfico” (ORTIZ, 2001, p.41). 

Todavia, para contrapor esse domínio os produtores do cinema brasileiro, lutavam contra 

essa situação. 

 

 

(...) uma obsessão marca os cineastas que se formaram no bojo do movimento 

Cinema Novo, e se empenharam na luta por uma indústria cinematográfica: a 

perseguição constante de um enigmático ‘homem brasileiro’, a ânsia em 

apreender a ‘realidade brasileira’. Trata-se, enfim da intrincada questão da 

identidade nacional que atormenta os produtores culturais, a forma política 

específica que assumem as preocupações com um possível ‘nacionalismo 

cultural’ no campo do cinema brasileiro (RAMOS, 1983, p. 13). 

 

Logo, o rádio e o cinema brasileiro, desde os primeiros anos, apresentam momentos 

de auge e declínio com o apoio de questões alheias aos seus respectivos propósitos. Isso 

devido às interferências de elementos que prejudicaram o desenvolvimento desses meios 

como, por exemplo, a televisão e as produções fílmicas estrangeiras. O rádio como 

mecanismo informativo, também exerce forte função sociocultural, por ser um veículo que 

propicia um alcance imediato à informação. O cinema agregado às funções radiofônicas 

ressalta uma de suas finalidades, a de formar opiniões. 

 

1.1 JORNALISMO CULTURAL 

 

Desde as primeiras manifestações da identidade cultural brasileira, o jornalismo 

participou ativamente em sua repercussão. A princípio os jornais impressos eram os 

principais representantes dessa vertente, veiculando em suas páginas a literatura nacional. 

Piza (2003) destaca que o fortalecimento do jornalismo cultural brasileiro evidenciou-se no 

fim do século XIX. Entre as produções realizadas permeavam a crítica teatral e literária.  

Nos anos 60, novas seções de crítica são lançadas no Suplemento Literário de O Estado de 
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S. Paulo, como Artes Visuais e Cinema. Fato que gerou, com isso, outras possibilidades de 

conhecimento.  

Porém, mesmo com uma crescente realização, o jornalismo cultural ainda 

permanece alheio às demais inserções jornalísticas. Isso se deve ao tratamento dado, já que 

a profundidade de temas é explorada esporadicamente. Piza (2003) aponta três fatores: O 

excessivo atrelamento à agenda, tamanho e qualidade dos textos e marginalização da 

crítica. Logo, o bem cultural passou a ser lembrado como razão de entretenimento, sem a 

ideal relevância. No entanto, é importante levar em consideração que a cultura, se 

relacionada à mídia, pode agregar aos receptores influências positivas, pela facilidade de 

acesso à informação veiculada.  

 

Sem dúvida, a identidade cultural integra as mediações. Só que a mídia possui 

um importante papel na constituição das identidades culturais. Então, pode-se 

dizer que os meios também compõem as mediações, o que contribui para 

dificultar tentativas de análises isoladas. Mais um motivo para reafirmar-se que, 

apesar do receptor também ser ativo, os meios inegavelmente possuem um papel 

de destaque no processo (BRITTOS, 1999, p.4). 

 

Logo, quem recebe a informação espera do transmissor uma produção adequada ao 

que o tema exige, pois a cultura representa as características de um povo. O cinema 

brasileiro, por exemplo, revela a realidade nacional, seja da forma voraz ou poética, criando 

assim, uma ponte entre público e o seu ambiente. No jornalismo cultural essa representação 

pode agregar-se à reflexão da abordagem cinematográfica.  

 

 
O objetivo da análise é, então, o de explicar/esclarecer o funcionamento de um 

determinado filme e propor-lhe uma interpretação. Trata-se, acima de tudo, de 

uma atividade que separa, que desune elementos. E após a identificação desses 

elementos é necessário perceber a articulação entre os mesmos. Trata-se de fazer 

uma reconstrução para perceber de que modo esses elementos foram associados 

num determinado filme (PENAFRIA, 2009, p. 1).  

 

Desse modo o jornalista cultural pode desempenhar o papel de interpretar os 

elementos fílmicos para posterior compreensão individual. O jornalismo, assim, se 

incorpora como alicerce nesse entendimento. A editoria, se trabalhada com o objetivo de 

aproximar as pessoas de seus respectivos anseios e, por consequência, deixar de transmitir 

as informações com superficialidade, pode despertar no receptor a percepção crítica em 

torno do assunto em pauta.  Por isso, a produção jornalística deve acompanhar as 

necessidades de quem recebe o produto final. Assim, Brittos defende que “embora a 
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comunicação midiática a cada momento envolva mais e mais as possibilidades de troca de 

sentido, ela não é única” (1999, p. 2). Esse fator reforça que o papel do receptor é dar 

continuidade à informação transmitida pelo meio de comunicação, ou seja, partir para a 

reflexão do que foi previamente interpretado pelo jornalista cultural. “O trabalho inicial 

deve ser reajustado por quem recebe, de acordo com sua interpretação pessoal. 

Compreende-se que mediação seja todo um conjunto de fatores que estrutura, organiza e 

reorganiza a percepção e apropriação da realidade, por parte do receptor” (BRITTOS, 1999, 

p. 4). 

 O jornalismo cultural, dessa forma, pode agregar conteúdo relevante ao cotidiano da 

população, já que há a possibilidade de efetuar uma relação entre ambos. Isso, por meio da 

produção, que pode instigar o consumo por informação. Esta iniciativa, portanto, é uma 

forma de proporcionar ao receptor o domínio de conhecimento relacionado ao que acontece 

em seu entorno, importante para o seu desenvolvimento intelectual. 

  

1.2 O PARANÁ E O ESPAÇO CULTURAL 

 

Os registros de jornalismo cultural curitibano partem do momento em que surge o 

primeiro jornal impresso da capital do Paraná, ainda no século XIX, em 1854, intitulado 

“Dezenove de Dezembro”. Assim como nos primeiros instantes da profissão no país, o 

jornal em questão também prezava por registros literários, sendo o precursor da vertente em 

solo paranaense. “Três anos depois surge a publicação ‘O jasmim’ (...). Nesse veículo estão 

publicados poemas, artigos diversos sobre moral e bons costumes, charadas, enigmas, 

anagramas e notícias sobre bailes da Sociedade Juvenil” (TEIXEIRA, 2007, p. 5). Nesse 

período, os curitibanos puderam contar com a criação de diferentes referências culturais. 

Ainda no fim do século XIX, Curitiba vivia em um expressivo momento de criação literária 

nos jornais. 

Os registros culturais da capital paranaense ganham notoriedade e, novos periódicos 

são criados para dar espaço às diferentes manifestações. “A década de 50 chega ao Paraná 

como um dos períodos de maior efervescência cultural do Estado. Jornais e revistas de 

Curitiba acompanham de perto toda essa movimentação artística, mantendo colunas diárias 

e espaços reservados a artigos, críticas e notícias sobre o que acontecia na cidade” 

(TEIXEIRA, 2007, p. 16). Assim, começaram a surgir os críticos culturais, manifestando 

suas opiniões acerca de temas recorrentes à área. Um dos críticos mais significantes, que 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 5 

viveu em Curitiba, Aramis Millarch
4
, se dedicou ao estudo de duas de suas paixões: a 

música popular brasileira e o cinema. 

 

1.3   RADIOJORNALISMO CULTURAL 

 

Nos primeiros anos do rádio, ainda como veículo intelectualizado, as transmissões 

culturais já se faziam presentes. Com o desenvolvimento do meio, a sua qualidade cultural 

foi ressaltada, em conjunto com a reestruturação de sua linguagem, que começou a 

caminhar junto à proximidade, facilitando assim, a sua compreensão. O rádio, dessa forma, 

tornou-se um meio de comunicação popular.  

 

 
As novas tecnologias daquele momento [na primeira metade do século XX, o 

rádio e o cinema, tornaram possível a emergência e a difusão de uma nova 

linguagem e de um novo discurso social: o popular massivo]. Assim, essas 

tecnologias de comunicação tiveram sua relação com a cultura mediada por um 

projeto estatal de modernização político e cultural (HAUSSEN, 2004, p. 51). 

 

Desde esse período nota-se que o rádio e o cinema estabeleceram uma ligação. 

Ambos se comunicaram com o popular. Durante o governo de Getúlio Vargas, a sétima arte 

foi explorada com veemência para elevar as obras do então presidente, por meio de seu 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). Vargas transmitia suas propagandas 

ufanistas anteriormente às exibições de filmes.  

O rádio foi outro veículo encarregado para divulgar suas ações. Com sua 

massificação, “o veículo foi responsável, também, por impulsionar a indústria cultural no 

país através de vários elos desta corrente: a indústria fonográfica, as revistas especializadas, 

o cinema, os artistas, o esporte e a publicidade” (HAUSSEN, 2004, p. 61). Assim, o rádio 

se destacou como um dos responsáveis pela difusão da cultura brasileira. Nos primeiros 

anos do meio, percebe-se que mesmo com o amadorismo, característico daquele momento, 

havia preocupação de realizar a tarefa com responsabilidade.  

 

 

                                                 
4
 De junho de 1969 a março de 1970, Aramis Millarch foi editor de Panorama, periódico mensal de política e 

cultura. Nessa revista alertou as autoridades locais para a urgência da preservação do acervo de documentários 

cinematográficos aqui produzidos; publicou perfis de diferentes personalidades do cenário paranaense como o 

do jornalista, radialista e ministro do Tribunal de Contas, João Elias Féder; comentou filmes e registrou fatos 

ligados à MPB (TEIXEIRA, 2007, p.47).  

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 6 

Em 1923, quando Roquete-Pinto
5
 selecionava as notícias com lápis, o rádio não 

tinha programação estabelecida, era feito de forma amadora. (...) Justiça seja 

feita a este que foi um dos primeiros a trabalhar com radiojornalismo, o 

programa não se resumia à leitura de notícias rabiscadas no jornal. Estas vinham 

acrescidas de comentários que levavam os ouvintes à reflexão (JUNG, 2007, p. 

20). 

 

O profissional de radiojornalismo tomou consciência de sua influência e encargo, 

pois a prática diária era a única aliada daqueles que buscavam no rádio uma forma de 

transmitir mensagem. Dessa maneira, se constituiu uma das características vigentes, que 

mantém o rádio como veículo preocupado em realizar o trabalho com respeito ao ouvinte e, 

por conseguinte, criou seu próprio mecanismo de produção, evidente em seu cotidiano – a 

linguagem própria do meio. 

 

 
A superação da escrita pelo jornalismo eletrônico do rádio passou primeiro pela 

reafirmação dos padrões estabelecidos pelo jornalismo escrito. Mas a nova forma 

adotada pelo jornalismo sonoro, com a agregação ao texto de um subtexto 

(presente na arcaica comunicação oral e remodelado por um novo contexto 

comunicativo) e dos demais elementos da linguagem sonora (música, ruídos, 

silêncio) evoluiu num novo gênero de discurso, que se expressa pela composição 

de um supertexto, impossível de ser produzido apenas com os recursos da escrita 

e impensável numa cultura oral (MEDITSCH, 1997, p.7). 

 

Logo o rádio, com sua característica particular, desenvolveu suas competências 

inclinadas ao imediatismo.  “Livros e revistas podem ser detidos em fronteiras nacionais, 

mas o rádio não respeita limites territoriais. (...) O rádio pode juntar os que se encontram 

separados pela geografia ou pela nacionalidade – ajuda a diminuir outras distâncias de 

cultura, aprendizado ou status” (MCLEISH, 2001, p. 16 -17). O som, como meio de 

comunicação, permite a junção e troca de informações, manifesto no veículo em questão. 

A expressividade do rádio enaltece a sua aproximação com a sétima arte, isto posto 

que ambos realizam suas funções atreladas ao imaginário de quem recepciona. “Esta é a 

maior maravilha do rádio, a grande ubiqüidade que possui; as canções e conversas 

atravessam as fronteiras, vencem o isolamento imposto pelo espaço, importam cultura 

                                                 
5
 A 14 de abril de 1923, Roquette-Pinto publicava na Gazeta de Notícias, do Rio, então dirigida por Amadeu 

Amaral, que pusera seu jornal à disposição do cientista, o primeiro brado pela criação de uma transmissora 

brasileira. O artigo terminava assim: “Até agora esperei em vão que alguém mais autorizado quisesse fazer 

pela imprensa o trabalho de vulgarização da radiotelefonia que o momento nacional está exigindo…”. Não 

apareceu ninguém mais interessado do que Roquette-Pinto e, a 23 de abril de 1923, era fundada a Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro numa sala da Academia de Ciências (ROQUETTE-PINTO, fevereiro/dezembro 

2002-2003, p. 12). 
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usando as invisíveis asas das ondas, ao mesmo custo para todos: é o ruído dentro do 

silêncio” (ARNHEIM, apud MEDITSCH, 2005, p.4).  

O cinema e o rádio possuem uma conexão. No entanto, os meios estabelecem 

formas diferentes de expressar a mensagem, embora mantenham a imaginação como 

primeiro plano de ligação entre ambos.  

 

 
Uma outra tentativa de enquadrar a linguagem do rádio na lógica da cultura 

letrada foi de explicá-la a partir dos parâmetros do cinema. (...) A diferença é 

que essas imagens interiores, produzidas na mente, não podem ser confundidas 

com as imagens que se vê numa tela. São imagens muito mais ricas – podem 

comportar três dimensões, e também incluir sensações táteis, olfativas, auditivas 

– e também muito mais econômicas: muitas vezes são dispensadas sem que isso 

prejudique a comunicação (MEDITSCH, 1997, p.10). 

 

O rádio curitibano, assim como a primeira manifestação radiofônica brasileira, tinha 

como propósito a veiculação de informações educativas e culturais. A primeira rádio 

curitibana e terceira do Brasil – a Rádio Clube Paranaense
6
 – foi criada com a mesma 

finalidade. A iniciativa girava em torno de uma formação educativa-cultural, já que naquele 

momento as principais referências vinham do jornalismo impresso, que continham em suas 

páginas um conteúdo rebuscado. No entanto, essa característica começou a ser modificada 

e, consequentemente, o rádio adquiriu seu modo singular de transmitir a mensagem, com a 

preocupação de inserir o ouvinte no assunto exposto. Com isso, o meio radiofônico 

incorporou o jornalismo em sua grade, consolidando o que, até hoje, identifica o seu papel 

na sociedade. 

A princípio, a Rádio Nacional, na década de 1940, com o seu Repórter Esso
7
, 

reformulou a informação radiofônica, com base em produções norte-americanas. Esse 

impulso motivou a primeira rádio paranaense a consolidar o jornalismo como meio de 

produção. “A Rádio Clube Paranaense também passou a preocupar-se mais com a 

                                                 
6
 A primeira emissora de rádio de Curitiba e do Estado do Paraná foi a Rádio Clube Paranaense, fundada no 

dia 27 de junho de 1923, graças ao empenho de Lívio Gomes Moreira, um estudioso da radiotelefonia, que no 

início do século XX já realizava suas experiências (WITIUK, 2008, p. 176 - 177). 

 
7
 Criado no dia 28 de agosto de 1941, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, com seu slogan de “Testemunha 

ocular da história”, o Repórter Esso, durante os 27 anos em que esteve no ar, deu em primeira mão as 

principais notícias do Brasil e do mundo. A voz grave e modulada de Heron Domingues, locutor exclusivo do 

Repórter Esso, durante 18 anos, tornou-se popular em todo o Brasil. Preparado pela UPI – United Press 

International, seguia as normas rígidas e funcionais dos noticiários radiofônicos norte-americanos 

(ORTRIWANO, 1985, p.20 - 21). 
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elaboração da notícia e um momento específico dentro da sua programação para divulgá-la” 

(WITIUK, 2008, p. 178). 

Na sequência são criadas as demais rádios paranaenses com destaque para a 

segunda, Rádio Marumby
8
 e terceira, Rádio Guairacá

9
. Isso ampliou a abertura para novas 

ideias e possibilidades de trabalhar em rádio. Porém, quando o meio já havia sustentado seu 

posto informativo, a televisão traz com ela a concorrência. A imagem começou a disputar 

lugar de preferência.  

 
A inauguração dos dois primeiros canais de televisão do Paraná: em 29 de 

outubro de 1960, a TV Paranaense, Canal 12, idealizada por Nagib Chede, e, em 

dezembro do mesmo ano, a TV Paraná, Canal 6, emissora integrante dos Diários 

Associados. (...) A imprensa local logo passou a refletir essa mudança de hábito, 

reduzindo os espaços reservados à divulgação de informações culturais a uma 

coluna ou apenas um canto de página. (TEIXEIRA, 2007, p. 17). 

 

Apesar disso, o rádio paranaense conseguiu sobreviver à novidade. Isso devido ao 

reconhecimento do potencial radiofônico mesclado ao profissionalismo de quem trabalhava 

em prol da qualidade e da recepção.  Isto reforça que “apesar das dificuldades, as emissoras 

investem no acompanhamento instantâneo da notícia tornando o rádio mais ágil na 

cobertura dos fatos e atendendo às necessidades dos ouvintes pela informação. O rádio 

sobreviveu ao furacão da TV por ter tido a sensibilidade de pessoas que entenderam a sua 

força jornalística e de prestação de serviço” (WITIUK, 2008, p. 185). 

Dessa forma, se constituiu a particularidade do rádio, vigente em seu cotidiano. A 

instantaneidade atrelada ao comprometimento de transmitir uma informação coesa. No 

entanto, atualmente, nota-se que o rádio, em muitos casos, deixou de ser lembrado pelas 

suas características, e programas musicais, em sua maioria, tomaram a grade de 

programação. A notícia passou a ser veiculada em forma de “pílulas”, com o intuito de 

prestar um serviço ao longo do dia, sem o tratamento devido.  

 

1.4 O CINEMA NAS ONDAS DO RÁDIO 

 

A arte cinematográfica pode ser representada por meio das expressões radiofônicas, 

já que a ligação entre ambas foi estabelecida ainda nos anos 1930, no Brasil, durante o 

                                                 
8
  Depois de a Rádio Clube Paranaense ter mantido uma exclusividade no chamado “sem fio” do Estado por 

22 anos, em 23 de novembro de 1946 um novo prefixo era sintonizado pelos curitibanos: a ZYH-8, Rádio 

Marumby, “a emissora das iniciativas do Paraná” (MENDONÇA, 1996, p.41). 

 
9
  Em 1947, surgiu [Rádio Guairacá] para ampliar apoio ao governo de Moysés Lupion (WITIUK, 2008, 184). 
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governo de Getúlio Vargas. Esse laço, que poderia ser improvável, se estende à medida que 

o rádio possibilita esse contato. “Associado ao cinema, o rádio e o culto racional dos 

desportos, contemplará o Governo um sistema articulado de educação mental, moral e 

higiênica, dotando o Brasil dos instrumentos imprescindíveis à preparação de uma raça 

empreendedora e varonil” (CALABRE, 2003, p.172)
10

. 

No entanto, essa aproximação começou a aflorar, mesmo como entretenimento, em 

1938, com Orson Welles, por meio de sua experimentação radiofônica chamada “A Guerra 

dos Mundos”
11

. Welles em companhia de dois roteiristas realizou aquela que viria a ser uma 

das mais lembradas produções de rádio. Isso, porque “em conseqüência, a impressão de 

realidade, que no audiovisual custa tanto esforço construir e se torna tão fácil de 

desmascarar, no rádio ocorre quase naturalmente, construída no cérebro do ouvinte com a 

solidez do mundo real que o envolve e que percebe mesclado com o som do receptor” 

(MEDITSCH, 2008, p.4). 

De acordo com Manzânek (2011), em Curitiba, o encontro do cinema com o rádio 

aconteceu durante a década de 1950. A Rádio Difusora Ouro Verde havia sido inaugurada 

em 1956, e cedia espaço às 10h para a sétima arte, por meio da voz de Hamilton Corrêa
12

. A 

Rádio Clube Paranaense (Bedois) também transmitia aos ouvintes a sonoridade 

cinematográfica. “(...) por Souza Moreno (Envar Salomão), que era o ‘Cineac Rádio’, 

dirigido especialmente para as crianças, no qual, antecipando as apresentações, eram 

exibidos filmes de curta e longa metragens” (MANZÂNEK, 2011, p.63). O autor descreve 

que Corrêa havia se dedicado também à radioteleteatrização, assim denominada a adaptação 

dos filmes para o rádio.   

A junção desses dois meios, no Brasil, fez com que o cinema pudesse fortalecer o 

rádio e vice-versa, mesmo com a vinda da televisão que culminou em uma gradativa 

preferência por parte do público pelo novo veículo de comunicação. “O rádio é, portanto, 

                                                 
10

 Trecho de um dos discursos de Getúlio Vargas, extraído do Anuário da Imprensa Brasileira, de 1941, com o 

título “O cinema e a rádio na palavra do presidente Getúlio Vargas”. 

 
11

 Ao colocar o rádio no enredo, a equipe de Welles reforçou a invasão marciana de Wells [autor do romance 

“A Guerra dos Mundos”, publicado, primeiro em formato de folhetim, em 1897, no ano seguinte em livro] 

com todo o potencial dramático do meio, que na época vivia sua adolescência, com apenas dezoito anos de 

experiência desde a fundação da primeira emissora regular, a KDKA de Pittsburgh, também nos Estados 

Unidos (MEDITSCH, 2008, p. 3). 

 
12

 Hamilton Corrêa era locutor, radioator e também produtor. Além de apresentar vários programas, escrevia o 

“Teatro de Filmes”, que era a radiofonização de filmes de sucessos que estavam sendo exibidos em Curitiba, 

com uma hora de duração. (...) o programa apresentava a radioteleteatrização de um filme em final de 

temporada em Curitiba, portanto já visto por muitas pessoas que eram nossos ouvintes (MANZÂNEK, 2011, 

p. 111). 
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um fator indispensável e inspirador do cinema brasileiro a partir do sonoro, até o momento 

em que a televisão começa a suplantar essa influência, no início dos anos 1960” 

(SCHVARZMAN, 2006, p.2). 

Além do fator citado, o rádio estabelece comunicação com o cinema devido a sua 

singularidade, caracterizada por Meditsch como expressão artística do meio. Para o teórico: 

 

 
Ao analisar as possibilidades do rádio para a expressão artística, pouco mais de 

dez anos após o surgimento do meio, Arnheim considera os resultados já então 

obtidos como “sensacionais”. Revelou-se um mundo sedutor e excitante, que 

engloba não só o maior estímulo que conhece o homem para os sentidos, a 

música, a harmonia e o ritmo, mas também, ao mesmo tempo, é capaz de dar 

uma descrição da realidade por meio de ruídos e com o mais amplo e abstrato 

meio de divulgação que o homem possui: a palavra (MEDITSCH, 2001, p.151). 

 

O rádio reconhecido como instrumento que viabiliza essa expressividade, 

consequentemente, reforça a intensidade de sua essência: a imaginação. Para isso, basta o 

ouvinte sintonizar em uma emissora e, a partir desse instante, deixar-se levar pelas ondas 

sonoras.   

 
Imaginação vem de magia. E magia é a arte de realizar coisas maravilhosas, 

transformações que estão além de qualquer lei natural. O olho da imaginação não 

tem limites de espaço ou tempo. (...) A arte de falar pelo rádio consiste, 

precisamente, em usar palavras concretas, que podem ser vistas, ser tocadas, que 

podem ser mordidas, que possuem peso e medida. Palavras materiais (VIGIL, 

2004, p. 36 – 37). 

 

 

A arte cinematográfica complementa essa característica do rádio, de acordo com 

Christian Metz, “o significante de cinema é perceptivo (visual e auditivo) (...) O cinema, em 

maior escala que as outras artes, ou de maneira mais singular, embrenha-nos no imaginário” 

(1980, p. 52 e 55). 

Dessa forma, a potencialidade do rádio, vinculada ao campo cinematográfico, 

viabiliza a expansão do sentido auditivo, já que pode estimular a percepção de quem ouve. 

De acordo com Nunes, “no rádio, a voz, âncora dos conteúdos visitados, gera signos que 

querem resolver a angústia de se ter perdido para sempre a completude do presente 

absoluto, do tempo mítico” (1999, p 140). Isso significa que esse veículo, com sua 

expressividade, conduz e eleva o ouvinte junto ao patamar da imaginação, sendo o receptor 

o responsável pelo nível de descobertas. Dessa forma, reforça-se que cada pessoa 
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desenvolve seu ritmo, por ser um campo dinâmico, a imaginação pode interpretar os dados 

de diferentes maneiras. Assim, convém-se que: 

 
(...) muito longe de ser faculdade de “formar” imagens, a imaginação é potência 

dinâmica que “deforma” as cópias pragmáticas fornecidas pela percepção, e esse 

dinamismo reformador de sensações torna-se o fundamento de toda a vida 

psíquica por que ‘as leis da representação são homogêneas’, a representação 

sendo metafórica a todos os seus níveis, e, uma vez que tudo é metafórico, ‘ao 

nível da representação todas as metáforas se equivalem (DURAND, 2001, p.30). 

 

Desse modo, rádio e cinema estabelecem um forte vínculo que possibilita o 

intercâmbio de informações entre os meios, já que ambos também são regidos pela 

imaginação. Quando mesclados, podem agregar ao ouvinte a soma de suas características, 

resultando em um conteúdo cinematográfico efetivo.  

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Desde as primeiras transmissões radiofônicas foi possível perceber que havia uma 

preocupação com o conteúdo oferecido ao ouvinte. O cinema, em contrapartida, 

desenvolveu ao longo dos anos em seu cerne a capacidade de passar uma mensagem 

significativa ao espectador. Ambos, com isso, se equivalem ao mesmo intuito: sociocultual. 

Essa característica, embora não seja levada em consideração em todas as produções, tanto 

radiofônicas quanto cinematográficas, é vigente e faz parte da essência de cada um. 

 A adaptação ao período em vigor também é uma das influências que possibilita ao 

cinema e rádio serem apreciados de diferentes aspectos, ou seja, de maneira que atenda a 

todos os públicos. No entanto, reforçando o propósito de meios socioculturais, é possível 

perceber, por consequência, que essa junção é viável, por se tratarem de fontes de 

comunicação: imagem e som. À primeira vista, poderia ser infundada essa hipótese, já que 

cinema e rádio exploram seus poderes de comunicação de formas adversas, como já 

explanado, no entando, quando se aprofunda a percepção acerca desses veículos, torna-se 

clara essa união.  

 A razão citada evidencia-se quando a imaginação une-se aos elementos imagem e 

som. Assim como já mencionado no item 1.4, a imaginação é o terceiro olho do ouvinte, 

por meio dessa reflexão, ele [ouvinte] mergulha em outro ambiente e passa a fazer parte do 

que é tratado naquele momento. Portanto, rádio e cinema se manifestam de maneira 

adjacente, porém um complementa o outro. 
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