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Resumo 

 

Trabalhando com base nas discussões de Paul Ricoeur a respeito da problemática da 

memória, este estudo realiza uma observação do filme “A Era do Rádio”, dirigido por 

Woody Allen. Destacando algumas cenas em especial, é examinada a forma com que as 

dimensões individual e coletiva da memória se manifestam na narrativa do filme, que se 

desenvolve tendo como principal guia as lembranças do protagonista Joe, na voz do próprio 

diretor Woody Allen.  
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O cinema 

 

Com seu surgimento atribuído aos irmãos Lumière, em 1895, o cinema se 

caracteriza como uma das formas de arte com maior gama de possibilidades expressivas. 

Ao assistir a um filme, o espectador entra em contato com uma narrativa construída em 

diferentes etapas, que de maneira geral começa na elaboração do roteiro, passa pela 

filmagem das cenas e termina na edição destas. Por meio de uma série de técnicas, entre as 

quais estão os movimentos de câmera, os diversos tipos de planos e o processo de 

montagem, o cinema abriga narrativas que comportam, por exemplo, noções espaciais e 

temporais.   

Eduardo Leone, destacando o processo específico da montagem e criando bases para 

uma discussão mais elaborada sobre tal, apresenta esse aspecto em especial: “O espaço, 

através das diversas angulações de câmera, e o tempo, através do paralelismo, elipses, 

flashback etc., colocaram a montagem num lugar privilegiado.” (LEONE, 2005, pág. 27) 

Paralelismo, elipses e flashback são apenas algumas das muitas formas de se 

trabalhar o tempo no Cinema. Neste artigo nos voltaremos com mais atenção a questões que 

perpassam pela presença das noções temporais em uma narrativa cinematográfica. 

 

                                                 
1
 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Comunicação Audiovisual, da Intercom Júnior – VII Jornada de Iniciação 

Científica em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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Woody Allen 

 

Trataremos especificamente do filme “A Era do Rádio”, de Woody Allen. Dirigido e 

escrito por Woody Allen, “A Era do Rádio” é um longa metragem de 88 minutos, lançado 

nos Estados Unidos em 1987. 

“A Era do Rádio” traz à tona uma abordagem complexa e diferenciada de questões 

relacionadas ao tempo, e que não se reduz aos recursos técnicos do Cinema. No filme, a 

narrativa é conduzida tendo como fio condutor as memórias de um personagem, chamado 

Joe. Na voz do próprio diretor Woody Allen, que atua como narrador no filme, Joe, já 

adulto, relembra e conta momentos que viveu quando novo. Em especial, momentos que 

viveu principalmente ao lado de sua família, em Nova York, nos tempos de ouro do rádio 

nos Estados Unidos, entre meados da década de 1930 e meados da de 1940. Paralelamente 

Joe apresenta, também, curiosas histórias de personagens do rádio – atores, apresentadores, 

cantores. 

O fato de Woody Allen atuar como narrador serve de mais um argumento para os 

que enxergam no seu cinema fortes traços que condizem à personalidade do próprio diretor. 

Entretanto, deixaremos de lado tais percepções – que, além de poderem nos conduzir para 

discussões indesejadas, já foram refutadas inclusive pelo próprio cineasta, em alguns de 

seus raros discursos em público ou em declarações dadas em entrevistas. Em uma delas, 

quando perguntado sobre uma possível manifestação de questões relacionadas à sua vida 

pessoal no filme “Desconstruindo Harry”, Allen disse: “O filme não é nem remotamente 

autobiográfico, e eu nunca abordaria nenhum aspecto da minha vida em meus filmes”. Mais 

recentemente, em uma coletiva de imprensa durante a apresentação de “Você Vai Conhecer 

o Homem dos seus Sonhos”, seu discurso reforçou tal ponto de vista: “Meus filmes não têm 

nada a ver com a minha vida. Costumo me fechar em um quarto e ali começo a criar".  

De toda forma, não nos interessa tanto as discussões que digam respeito ao autor 

Woody Allen, tendo em vista que nosso objeto de pesquisa se reduz ao filme “A Era do 

Rádio”. Mais ainda, o propósito deste trabalho se baseia, somente, no de apresentar 

questões que dizem respeito à presença de traços da Memória Individual e da Memória 

Coletiva na narrativa que o personagem Joe constrói em tal filme, tomando como base as 

discussões que o filósofo Paul Ricoeur faz sobre esses temas.  

Porém, antes de entrarmos com mais afinco na teoria ricoeuriana, é oportuno citar, a 

título de ilustração, que a presença de temas relacionados aos meios de comunicação de 
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massa não é incomum aos trabalhos de Woody Allen. Além de “A Era do Rádio”, sobre o 

qual iremos destrinchar mais, destacam-se, por exemplo, “A Rosa Púrpura do Cairo” e 

“Dirigindo no Escuro”, ambos com abordagens que perpassam pelo universo do Cinema. A 

clássica cena de “Noivo Neurótico, Noiva Nervosa”, em que o personagem Alvy Singer, 

interpretado por Woody Allen, convoca o teórico da comunicação Marshall McLuhan, em 

pessoa, para embasar seus argumentos em uma discussão travada com outro personagem do 

filme, também serve para ilustrar o interesse de Allen pelas discussões sobre os media.  

 

 

 

O canadense Marshall McLuhan em Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, em 1977, três anos 

antes de sua morte. 

 

A memória 

 

De importância singular na experiência humana, seja ela individual ou coletiva, a 

problemática da memória é assunto de discussão recorrente a pensadores de diversas áreas 

do conhecimento. Entre os autores que trabalham com ela, o frânces Paul Ricoeur se 

destaca por sua abordagem, que propõe interessantes relações entre a memória e as 

dimensões da narrativa. 

No primeiro tomo de “Tempo e Narrativa”, Ricoeur, tendo como base uma leitura 

das indagações de Santo Agostinho sobre o tempo e de Aristóteles sobre a intriga, apresenta 

tais questões e reflete sobre ambas, buscando demonstrar sua tese: a narrativa é condição 
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para o entendimento do tempo. Ou como resume a introdução à edição brasileira da obra: 

“o tempo só se torna humano através da narrativa”. 

Em sua discussão, Ricoeur faz uso da noção de triplo presente, onde temos o 

presente do presente (atenção), o presente do futuro (expectativa) e o presente do passado 

(memória). O último deles, que mais nos interessa, tem forte relação com o ato de narrar. 

 

Narração, diremos, implica memória, e previsão, implica expectativa. 

Porém, o que é lembrar-se? É ter uma imagem do passado. Como isso é 

possível? Porque essa imagem é um vestígio deixado pelos 

acontecimentos que permanece fixado na mente. (RICOUER, 2010, pág 

22) 

 

O que Ricoeur defende é que, quando se narra, leva-se em consideração a memória. 

Memória esta que é constituída por lembranças, que se manifestam na forma de imagens, 

construídas após a vivência dos acontecimentos. Nesse sentido, um acontecimento imprime 

marcas – que ele chama de vestígios - em quem o vivenciou. E são essas marcas, tornadas 

imagens, que são mais tarde “lidas”, no momento da narração. Ricoeur considera necessário 

citar Santo Agostinho: 

Aliás, quando se narram coisas verídicas, mas passadas, é da 

memória que se tiram, não as próprias coisas, que passaram, mas as 

palavras concebidas a partir das imagens que elas [as coisas] 

gravaram no espírito, como vestígios, ao passarem pelos sentidos. 

(SANTO AGOSTINHO, citado por RICOUER, 2010, pág. 22) 

 

Porém, no momento de “leitura” dessas imagens tem-se contato com novos 

aspectos, em parte problematizadores. Além da vivência pessoal, das próprias coisas, e das 

sensações experimentadas em tal acontecimento, entram em jogo questões referentes ao 

universo social em que tal experiência se deu e, ainda, o universo social em que o indivíduo 

esta inserido no momento da lembrança E esses universos sociais influenciam a leitura das 

imagens. Nesse sentido, encaixam-se os conceitos de Memória Individual e Memória 

Coletiva, muito trabalhados por Ricoeur em “A história, a memória, o esquecimento”. 

Nesta obra, em que Ricoeur discute os problemas teóricos e metodológicos que 

envolvem as relações entre história, memória e esquecimento, há um capítulo chamado 

“Memória Pessoal, Memória Coletiva”, onde o autor desenvolve uma análise desses 

conceitos, tomando como base duas abordagens diferentes sobre tais, nomeadas de “A 

tradição do olhar interior” – onde, bem como em “Tempo e Narrativa”, também se 
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encaixam ideias de Santo Agostinho; além de John Locke e Husserl – e “O olhar exterior” – 

baseado na teoria de Maurice Halbwachs. 

Ricoeur apresenta as duas abordagens, tecendo críticas e impondo questionamentos 

sobre tais. No que diz respeito à “Tradição do olhar interior”, a discussão sobre Santo 

Agostinho se mostra mais exemplificadora
2
 do caráter pessoal que os três autores lidos por 

Ricoeur atribuem à memória, considerando-a predominantemente algo da ordem da 

interioridade. No princípio do capítulo, Ricoeur cita um trecho do livro X de Confissões de 

Santo Agostinho que exemplifica a visão individualista que este tem sobre a memória. 

Abordando sobre a metáfora dos “vastos palácios de memória”, Santo Agostinho diz:  

 

Ela da à interioridade o aspecto de uma espacialidade específica, a de um 

lugar íntimo. Essa metáfora central é reforçada por uma plêiade de figuras 

aparentadas: ‘o depósito’, o ‘armazém’, onde são ‘depositadas’, 'postas em 

reserva’ as lembranças cuja variedade será enumerada. (SANTO 

AGOSTINHO, citado por RICOEUR, 2001, pág. 13) 

 

A ideia de mero “depósito de lembranças” não agrada a Ricoeur. Mesmo levando 

em conta a intimidade com que os processos de memória podem lidar - “ao se lembrar de 

algo, alguém se lembra de si” (RICOEUR, 2010. Pag. 107) - o autor não vê a memória de 

maneira tão passiva e restrita à esfera individualidade. Ricoeur considera que ela também é 

influenciada pela coletividade.  

Por outro lado, contrário ao excesso de individualidade que a “Tradição do olhar 

interior”, coloca nos processos de memória, Ricoeur atesta a existência de visões nas quais 

a outra esfera, social , não só é considerada, como também é valorizada até demais. Maurice 

Halbwachs, para Ricoeur o principal expoente de tal escola, afirma: 

 

Embora a memória coletiva extraia sua força e duração do fato de que um 

conjunto de homens que lhe serve de suporte, são indivíduos que se 

lembram enquanto membros do grupo. Agrada-nos dizer que cada 

memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, que 

esse ponto de vista muda segundo o lugar que nele ocupo e que, por sua 

vez, esse lugar muda segundo as relações que mantenho com outros 

meios. (HALBWACHS, citado por RICOEUR, 2001, Pág. 134) 

 

                                                 
2
 Apesar do fato de John Locke e Husserl apresentarem outros argumentos para defender a condição interior 

da memória, não é de nosso interesse discuti-las no presente artigo, tendo em vista que o que buscamos agora 

é apenas sintetizar a tensão que Ricoeur enxerga entre uma visão extremamente individual e uma visão 

demasiada social da memória. 
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E nessa abordagem, para Ricoeur, é o indivíduo que não recebe a devida importância nos 

processos de memória.  

 

A única concessão que o autor se permite é a de dotar cada consciência do 

poder de se situar no ponto de vista do grupo e mais ainda de passar de um 

grupo a outro. Contudo, essa concessão é rapidamente retirada: essa última 

ainda é uma ilusão que resulta de uma adaptação à pressão social; esta nos 

leva a acreditar que somos autores de nossas crenças. (RICOEUR, 2001, 

Pág. 133). 

 

Após tais discussões feitas em cima das teses defendidas pela “tradição do olhar interior” e 

pela do “olhar exterior”, Ricoeur realiza um questionamento: 

 

Não existe, entre os dois polos da memória individual e da memória 

coletiva, um plano intermediário de referência no qual se operam 

concretamente as trocas entre a memória viva das pessoas individuais e a 

memória pública das comunidades às quais pertencemos? (RICOEUR, 

2001, Pág. 141) 

 

O autor responde, logo em seguida, ao seu próprio questionamento, inserindo um novo 

aspecto nas observações sobre fenômeno da rememoração. 

 

Esse plano é o da relação com os próximos, a quem temos o direito de 

atribuir uma memória de um tipo distinto. Os próximos, essas pessoas que 

contam para nós e para as quais contamos, estão situados numa faixa de 

variação das distâncias na relação entre o si e os outros. Variação de 

distância, mas também variação nas modalidades ativas e passivas dos 

jogos de distanciamento e aproximação que fazem da proximidade uma 

relação dinâmica constantemente em movimento: tornar-se próximo, 

sentir-se próximo. (RICOEUR, 2001, Pág. 141) 

 

E nesses jogos de distanciamento e de aproximação, um indivíduo entra em contato com 

elementos que dizem respeito à memória pessoal, do indivíduo em si mesmo, e à memória 

coletiva, da vida social que o rodeia e na qual está inserido. Superando os extremismos da 

“Tradição do olhar interior” e do “Olhar exterior”, e colocando o ato de lembrar em um 

lugar intermediário, Ricoeur enxerga a memória como algo fluido, dotado da possibilidade 

de transitar entre a esfera pessoal e a esfera social, e que tem o contato com os próximos 

como espaço de mediação entre essas esferas. Uma reflexão de François-Xavier Lavenne, 

Virginie Renard e François Tollet resume bem as conclusões de Ricoeur.  

 

Paul Ricoeur argumenta que a memória faz mesmo parte da esfera 
da interioridade, de forma que nos vemos como reais possuidores de 

nossas memórias. Porém, memória também envolve “o outro” e com 
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certeza possui suas marcas. De sua fase declarativa, a memória adentra na 

esfera pública pelo fato de que um testemunho é sempre apresentado para 

alguém e recebido por outrem. (...) Ele chega à conclusão que os 

processos de memória envolvem tanto o indivíduo quanto o grupo. 

Ricouer diferencia, portanto, três diferentes polos de atribuição de 

memória: existe, entre os polos da Memória Individual e da Memória 

Coletiva, uma zona intermediária onde ocorrem trocas entre a memória 

viva dos indivíduos e a memória pública das comunidades às quais eles 

pertencem.
3
 (LAVENNE, RENARD e TOLLET, data 2005, pág. 2, 

tradução nossa). 

 

É basicamente essa dita zona intermediária - que nos parece mais conveniente chamar de 

zona de confluência - que exploraremos logo mais, no contexto do personagem Joe, de “A 

Era do Rádio”. 

 

Memória individual e coletiva em A Era do Rádio 

 

 “Era uma vez, muitos anos atrás, dois ladrões que entraram na casa dos nossos 

vizinhos em Rockway. O Sr. e a Sra. Needleman tinham ido ao cinema quando os seguintes 

eventos ocorreram.” 

A partir dessa introdução, acompanhamos a história de dois ladrões que vencem um 

concurso musical, promovido por um programa de rádio, após responderem a algumas 

perguntas pelo telefone da casa que assaltavam. Porém, quem sai ganhando é a família 

Needleman, que morava na casa. Apesar de ter alguns de seus bens roubados, ela recebe, de 

forma totalmente inesperada, uma variedade de prêmios na manhã seguinte.  

Esta é apenas uma das muitas histórias que Joe apresenta ao longo do filme. 

Histórias - de alguma forma sempre relacionadas ao rádio - que o personagem tem vivas em 

sua memória e que traz por meio da narração. Buscaremos mostrar como estas histórias são 

não apenas produtos de sua experiência escutando o rádio quando novo, mas também são 

influenciadas pelo universo social que rodeia o personagem. Sem fazer análises qualitativas 

de qual das esferas tem mais poder, de qual é mais marcante na consciência do personagem 

Joe, nos concentraremos em apresentar alguns casos em que ambos os tipos de memória – 

                                                 
3
 Paul Ricoeur argues that memory does belong to the realm of interiority, for we see ourselves as the true 

possessors of our own memories. However, memory also involves "the other" and fully bears its mark. From 

its declarative phase, memory enters the public sphere because a testimony is always presented to, and 

received by, an other. (…) He therefore draws the conclusion that memory processes involve both the 

individual and the group. Ricoeur thus differentiates among three different poles of attribution of memory: 

there exists, between the poles of individual memory and collective memory, an intermediate zone where 

exchanges between the living memory of individuals and the public memory of the communities to which 

they belong occur. 
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individual e coletiva - se mostram perceptíveis, em que mais aparentam atuar 

simultaneamente, em um jogo de tensões.  

 

Tendo isso em mente, voltemos ao filme. Logo após apresentar a história dos 

ladrões, Joe antecipa a relação que tem com os personagens do rádio, e que norteará a 

narrativa que ele desenvolve no filme.  

 

“Eu adoro velhas histórias do rádio, e conheço um milhão delas. Venho 

colecionando-as durante anos, como um passatempo. Anedotas e fofocas, e histórias 

intimas sobre as estrelas. Além disso, eu passei por tantas experiências enquanto crescia e 

ouvia um programa atrás do outro. Esta moça cantando costumava a ser uma das favoritas 

na minha casa, uma das muitas. Agora tudo se acabou, exceto as memórias.” 

 

 

A cantora de rádio de que fala Joe. No fundo, o cenário também traz suas marcas.  

 

 Não há dúvidas de que as vivências de Joe, no caso as diversas vezes em que 

escutou essa moça cantando, são vitais na construção da imagem do passado que ele 

relembra. E, além de vitais, são únicas. “A memória parece de fato ser radicalmente 

singular: minhas lembranças não são as suas” (RICOEUR, 2001, pág. 107). Porém, deve-se 
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atentar para o fato de que essa história – bem como as outras que Joe apresenta ao longo do 

filme – traz consigo questões que fazem parte do imaginário coletivo.  

Nessa cena em especial, podemos destacar a forma como a cantora do rádio é 

representada para atestar a influência da coletividade na lembrança de Joe. Seu cabelo e 

suas roupas são apresentados de forma estereotipada, de uma maneira bem típica de como 

se vestia e se portava uma cantora de rádio da década de 1930 ou 1940. Mais do que isso, 

como prova da influência de aspectos sociais nessa lembrança, temos que ter claro o fato de 

que Joe não enxergava tais cantoras, da mesma forma que não enxergava praticamente 

nenhum outro personagem do rádio, apenas os escutava
4
. Portanto, as representações dos 

aspectos visuais desses personagens ficam mais ainda dependentes da visão coletiva que se 

tem sobre eles.  

E onde Joe tem contato com essa visão coletiva? Na relação com os próximos de 

que fala Ricoeur, especialmente por meio de seus familiares, com os quais escutava o rádio 

com frequência e, naturalmente, discutia - e os ouvia discutir entre eles - sobre o que 

acontecia com os personagens que faziam parte do universo radiofônico. Nesse sentido, 

destaca-se também o trecho do filme em que Joe apresenta os programas favoritos de cada 

um dos membros de sua família, atestando como seus parentes têm forte importância na sua 

lembrança do rádio e de suas histórias. 

 Ainda sobre a “coleção de histórias” de Joe, convém abordar uma personagem que 

é protagonista de várias delas: Sally. Introduzida no filme trabalhando como vendedora de 

cigarros do King Cole Room, uma espécie de salão de festas, Sally é uma aspirante a atriz 

de rádio. Focada em seu sonho e iludida pela promessa de sucesso, ela chega até a ter casos 

com um famoso apresentador de rádio, que é casado - e que inclusive apresenta um 

programa, chamado “Breakfast with Irine and Roger”, ao lado de sua mulher. Em um 

momento do filme, iniciando a narração de uma das várias histórias que envolvem Sally, 

Joe diz: “Agora gostaria de ter um minuto para dizer como a Sally acabou. Porque ela foi 

uma das lendas do rádio daquela época”. A própria definição do termo “lenda” (em inglês 

“legend”) traz consigo marcas do social.
 5

. 

                                                 
4
 Há apenas um caso em que Joe realiza contato pessoal com algum personagem do rádio. Trata-se de um 

garoto participante do programa “Gênios Mirins”, que é reconhecido pelo pai de Joe quando eles passeavam 

no parque. Porém, além de se tratar de um caso específico, tal reconhecimento foi feito pelo pai, de forma que 

não há qualquer indicação – bem como em nenhum outro momento do filme – de que Joe, quando criança, 

tinha conhecimento de como os personagens do rádio eram. 
5
 Lenda [Do lat. legenda, 'coisas que devem ser lidas'.] S. f. 1. Tradição popular: & "lembrei-lhe eu que, 

segundo uma antiga lenda, eram sempre fatais aos Maias as paredes do Ramalhete." (Eça de Queirós, Os 

Maias, II, p. 511). 2. Narração escrita ou oral, de caráter maravilhoso, na qual os fatos históricos são 
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 Uma “lenda” só pode existir na coletividade. Para que sobreviva é fundamental 

que seja compartilhada pelos membros de determinada esfera social. É o que acontece com 

Sally, com a história de Sally, que por ser compartilhada ajuda a moldar o entendimento de 

Joe sobre a personagem que narra. 

 Esse fenômeno, de um indivíduo compartilhar influências da coletividade em seu 

entendimento sobre algo, é ilustrado em outra história que Joe narra. Após breve tentativa 

de fugir de seus pais, que queriam castigá-lo pela sujeira que fez em um casaco de sua mãe, 

Joe é pego e, com o uso de um cinto de couro, começa a apanhar de seu pai. Enquanto isso, 

a programação do rádio – no momento uma animada música latino-americana, que faz com 

que as mulheres, puxadas por Tia Bea, dancem formando uma “fila de Conga” – é 

interrompida por um apresentador do rádio, que anuncia: 

"Interrompemos este programa para darmos uma informação especial. Voluntários e 

bombeiros perto de Strasberg, na Pensilvânia, estão tentando de tudo para resgatar uma 

menina de 8 anos de idade que caiu num poço. Polly Phelps caiu quando brincava com 

amigas e está presa no fundo desde o meio-dia. Nesse momento, passaremos a transmitir 

diretamente de onde esse intenso drama está por ter um final." 

 A partir daí, passamos a acompanhar a lembrança de Joe. E nessa narrativa, 

misturam-se elementos que dizem respeito ao momento que Joe, ele mesmo, vivia enquanto 

escutava a transmissão, ao lado de sua família, e à situação de outras famílias na ocasião. 

Quanto à sua intimidade, aos momentos de ele mesmo viveu, além do já citado ambiente 

preliminar à transmissão – Joe apanhando de seu pai, Tia Bea organizando uma “fila de 

Conga” – somam-se, por exemplo, as sensações que teve enquanto, sentado ao redor da 

mesa com sua família e sendo abraçado por seu pai, escutou os momentos mais comoventes 

da história de Polly Phelps. 

 

                                                                                                                                                     
deformados pela imaginação popular ou pela imaginação poética; legenda. 3. Fig. V. mentira (1). 4. Lenga-

lenga. Lenda urbana. História fantasiosa, ou sem comprovação científica, que circula de boca em boca. 
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Família de Joe acompanha o desfecho da história de Polly Phelps 

     

 No que diz respeito à situação de outras famílias – que remete à memória coletiva 

– são apresentadas, na tela, diversas delas, em cortes rápidos, dando a entender que toda a 

sociedade estava envolvida com aquele acontecimento. "Estou certo que todos os 

americanos ouvindo seus rádios em todo lugar estão orando por Polly Phelps e sua família”, 

diz o radialista, sendo sua fala um acompanhamento do que as imagens ilustram. E o que 

vemos é que esses americanos são representados em uma condição semelhante à da família 

de Joe: reunidos e apreensivos, vivendo momentos de comoção. Certamente, a ideia que Joe 

tem – e nos narra – sobre o momento social que as famílias americanas viviam também se 

baseia na experiência do momento que viveu com sua família, de modo que esta se torna, 

mais uma vez, o meio de relação com os próximos que de que fala Ricoeur, onde se operam 

as trocas de memória individual e da memória coletiva. 

 Logo após o desfecho da história de Polly Phelps, temos acesso a mais uma cena 

onde as esferas da memória individual e da memória coletiva têm papéis bem definidos e 

perceptíveis nas lembranças que Joe nos apresenta. A história se inicia com um plano 

mostrando o King Cole Room - salão de festas que a mesma Sally havia trabalhado – 

repleto de pessoas bem vestidas e animadas. É o Réveillon, como é anunciado no rádio: 
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“Boa noite e Feliz Ano Novo. Estamos transmitindo ao vivo diretamente do King Cole 

Room, no centro de Manhattan, onde todos estão para dar boas vindas a 1944”.  

 

 

Convidados se divertem no refinado King Cole Room  

 

 Se, como diz o apresentador, é no King Cole Room que “todos estão” - quer dizer, 

onde estão todas as celebridades do rádio - do outro lado o que vemos é a família de Joe, 

escutando a transmissão e, como de costume, discutindo sobre os assuntos apresentados. 

Nas conversas entre seus membros, frases como “Não parece que está maravilhoso lá no 

King Cole?” dividem espaço com “Apenas esquisitos e loucos saem de casa na virada do 

ano”. 

 Os contrastes entre percepções positivas e negativas sobre a festa no King Cole 

não se restringem aos comentários. A representação da festa também é cheia de marcas que 

remetem a ambos os pontos de vista. Ao mesmo tempo em que é mostrado um ambiente 

chic e sofisticado, onde celebridades se reúnem para “brindar a vida”, deparamo-nos com 

expressões de comportamentos dissimulados, como o momento em que Sally se distrai e 

deixa sua voz soar  com sua natural agudeza irritante – que ela sempre tentou despistar e 

que era, até então, desconhecida pelos seus novos amigos do rádio.  
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 Nesta representação, nota-se a presença de uma tensão entre uma imagem 

glamourizada e uma imagem crítica a respeito da festa. Se por um lado existe o sucesso e a 

riqueza, por outro são notáveis certos traços de artificialidade. E essa tensão aparente na 

narrativa de Joe se assemelha, não por acaso, a que está presente na família de Joe - 

ilustrada, por exemplo, pelos citados trechos da conversa entre dos dois de seus membros. 

 Nesse sentido parece ser a família, novamente, a zona de confluência que Ricoeur 

aponta existir entre a memória coletiva e a memória individual. À imagem do glamour, 

presente de forma mais marcante na esfera social, que venera as celebridades e suas vidas 

repletas de brilho - e que orienta Joe para a percepção de que o lugar ideal para se estar é 

em uma festa com as estrelas; acrescenta-se sua experiência individual, dos momentos 

carinhosos e sinceros que vive com sua família comemorando mais um ano juntos - que o 

direcionam para o sentimento de que talvez seja sua própria casa o lugar ideal para se estar.  

 

 

 

Conclusão 

 

 Em linhas gerais, o filme “A Era do Rádio” contribui para ilustrar o pensamento 

de Paul Ricoeur, de que os processos de memória não são produtos de uma única ordem e 

que na realidade envolvem a esfera individual e a esfera coletiva. Trazendo conhecimentos, 
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sentimentos e percepções de ambas, o ato de lembrar parece envolver uma dinâmica 

complexa e que se apresenta em transformação constante.  

 A cantora de rádio preferida da família de Joe, a tensão gerada pelo drama de 

Polly Phelps, os altos e baixos da vida de Sally e a festa de Réveillon do King Cole Room 

são apenas algumas das diversas histórias de Joe. Histórias suas, de natureza individual, 

mas também extremamente marcadas pela coletividade. Histórias que Joe conhece, lembra 

e narra.  

 E, se Ricoeur afirma que “Assim posta na via da oralidade, a rememoração 

também é posta na via da narrativa, cuja estrutura pública é patente.” (RICOEUR, 2001, 

Pág. 138), talvez possamos dizer que a “Coleção de Histórias” de Joe também é, na 

verdade, um pouco nossa. 
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