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RESUMO 

Esta pesquisa tem como tema as construções narrativas radiofônicas de autoria de José 

Medina durante os anos de 1946 e 1947, em São Paulo, que permitem observar a relação 

entre memória e consumo. O corpus da pesquisa inclui cinco roteiros de peças radiofônicas 

apresentados em duas mídias: rádio e jornal. O objetivo geral é apresentar as estruturas 

narrativas e as lógicas de produção melodramática, presentes na obra de José Medina e, por 

meio delas, trazer a memória de certos hábitos e práticas de consumo, material e simbólico, 

em São Paulo, entre os anos de 1946 e 1947. Os objetivos específicos são: apresentar a 

produção midiática de José Medina, além da radiofônica; e estudar a linguagem radiofônica 

utilizada na época. A questão que norteou a pesquisa propõe responder de que modo a 

construção narrativa e a linguagem radiofônica evidenciam a memória de certos hábitos e 

práticas de consumo em São Paulo entre 1946 e 1947. Por se tratar de uma pesquisa histórica 

que dispõe de um amplo corpus documental, a metodologia aplicada foi a análise documental 

e a pesquisa bibliográfica. As principais fontes pesquisadas para compor o corpus foram o 

arquivo particular da família de Medina e o Arquivo Público do Estado de São Paulo. O 

referencial teórico inclui pensadores como Paul Zumthor, Murray Schafer, Marlyse Meyer, 

Ian Watt, Edgar Morin, Jerusa Pires Ferreira, Mônica Rebecca Ferrari Nunes, Ecléa Bosi, 

Néstor García Canclini, Jesús Martín-Barbero e Roger Silverstone, além de outros teóricos 

que contribuem para estas reflexões. Os resultados apontam para o entrelaçamento entre 

comunicação, consumo e memória, entendendo a escuta do rádio e a leitura de roteiros de 

peças radiofônicas em jornal também como bens simbólicos que, em si, representam o 

consumo midiático e situam o ouvinte/leitor no tempo e no espaço. 

Palavras-chave: comunicação e consumo; rádio e memória; José Medina; estruturas 

narrativas; roteiros radiofônicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This dissertation centers around the radio narrative work authored by José Medina in the 

years 1946 and 1947, in the city of São Paulo, which allows one to investigate the 

relationship between memory and consumption. The research material includes five radio 

play scripts presented in two different media: radio and newspaper. The general objective is 

to present the narrative structures and melodramatic production logics found in the work of 

José Medina, and thereby bring to mind certain habits and consumption practices, both 

symbolic and material, in São Paulo, in 1946 and 1947. Specific objectives include 

presenting the mediatic production of José Medina besides his radio production, and study 

the radio language used at the time. The question used as the basis for the research is 

intended to show how the narrative construction and the radio language evidence the memory 

of certain habits and consumption practices in São Paulo in 1946 and 1947. As this is a 

historical research that counts on a broad documental corpus, the method used was the 

document analysis and bibliographic survey. The main sources of the survey to gather 

together the corpus were the Medina family files and the Public Archives of the State of São 

Paulo. Theoretical references include scholars such as Paul Zumthor, Murray Schafer, 

Marlyse Meyer, Ian Watt, Edgar Morin, Jerusa Pires Ferreira, Mônica Rebecca Ferrari 

Nunes, Ecléa Bosi, Néstor García Canclini, Jesús Martín-Barbero and Roger Silverstone, and 

other researchers that were used as guidance for these reflections. Results point to the 

intertwining of communications, consumption, and memory, looking at radio listening and 

the reading of radio plays scripts in the newspaper as symbolic assets that represent media 

consumption and position the listener/reader in time and space. 

 

Keywords: communications and consumption; radio and memory; José Medina; narrative 

structures; radio scripts. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Iniciamos nossa dissertação fazendo uma breve apresentação de José Medina, que 

viveu entre os anos de 1893 e 1980 e transitou entre a arte e a comunicação. Apesar de sua 

obra ser pouco conhecida, teve expressiva atuação em cinema, fotografia, desenho, pintura, 

publicidade, teatro, rádio e jornal. O contato com o seu trabalho foi o grande motivador de 

nossa pesquisa, por acreditarmos que traria contribuições para os estudos sobre as relações  

comunicação, consumo e memória. 

Temos como tema as construções narrativas radiofônicas de autoria de José Medina 

durante os anos de 1946 e 1947, em São Paulo, que permitem observar a relação entre 

memória e consumo.  

A produção midiática de José Medina durante estes dois anos é o objeto de nossa 

pesquisa, cujo objetivo geral é apresentar as estruturas narrativas e as lógicas de produção 

melodramática presentes em sua obra e, por meio delas, trazer a memória de certos hábitos e 

práticas de consumo, material e simbólico, em São Paulo, entre os anos de 1946 e 1947. 

Nossos objetivos específicos são: apresentar a produção midiática de José Medina, além da 

radiofônica; e estudar a linguagem radiofônica utilizada na época. 

Norteadas pela questão de pesquisa que propõe responder de que modo a construção 

narrativa e a linguagem radiofônica evidenciam a memória de certos hábitos e práticas de 

consumo em São Paulo entre 1946 e 1947, delimitamos nosso corpus incluindo cinco roteiros 

de peças radiofônicas de José Medina, apresentados em duas mídias: rádio e jornal. 

 

1.1 Justificativas da pesquisa 

Apontamos justificativas da nossa investigação, sob os aspectos do campo da 

comunicação, do nosso Programa de Pós-Graduação, da linha de pesquisa e também o 

alinhamento com os estudos da orientadora deste trabalho. 

 

1.1.1 Relevância para o campo da comunicação: 

 Os estudos sobre a produção midiática de José Medina durante a década de 1940 

estão inseridos no Campo da Comunicação pois tratam especificamente das práticas 

comunicacionais vigentes à época, um período em que o rádio vivia seu tempo de 

consagração e que o jornal era lido pelos paulistanos, diariamente, refletindo as práticas 

cotidianas. Por meio da investigação dos roteiros de peças radiofônicas e colunas jornalísticas 
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sobre rádio, escritos por Medina, é possível revelar uma parte da história da comunicação que 

se fazia em São Paulo e oferecer a nossa contribuição aos acadêmicos deste campo. 

 Esta pesquisa de mestrado apresenta um ineditismo por trazer à luz um corpus que 

todavia não estava disponível para o campo acadêmico. O material produzido por José 

Medina é apresentado e as indicações sobre os conteúdos e fontes estudados também são 

explicitados neste trabalho, a fim de permitir que outros pesquisadores acadêmicos que 

tenham interesse, possam avançar a partir do trabalho aqui iniciado. 

 

1.1.2 Relevância para o PPGCOM-ESPM: 

 O Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da ESPM 

tem como temática central a análise da interface entre comunicação e consumo. A nossa 

pesquisa está inserida neste contexto, uma vez que oferece uma abordagem sobre o consumo, 

material e simbólico, por meio da leitura de roteiros de peças radiofônicas e colunas de jornal, 

que podem oferecer pistas sobre os hábitos e práticas de consumo da sociedade paulistana 

durante o período estudado.  

 Esta pesquisa traz um ineditismo também a este PPGCOM quanto a estudos de 

consumo relacionados à produção radiofônica, questão todavia não trabalhada em dissertações 

resultantes deste programa. 

 

1.1.3 Relevância para a linha de pesquisa: 

 A linha de pesquisa na qual está inserido este estudo, é Lógicas da produção e 

estratégias midiáticas articuladas ao consumo. Trata-se da investigação da interface entre 

comunicação e consumo, porém no plano da produção e das estratégias midiáticas. Tendo a 

presente pesquisa o foco na produção midiática de José Medina, justifica-se a inclusão da 

mesma nesta linha de pesquisa do PPGCOM-ESPM.  

 

1.1.4 Alinhamento com pesquisas da orientadora: 

 A orientação do trabalho ficou sob responsabilidade da Profa. Dra. Mônica Rebecca 

Ferrari Nunes, cuja área de atuação é comunicação e consumo: memória e cenas da cultura 

contemporânea. Sua trajetória acadêmica foi marcada pela qualidade em estudos sobre 

memória e rádio, tendo publicado dois livros sobre o assunto: O mito no rádio: a voz e os 

signos de renovação periódica (1993) e A memória na mídia: a evolução dos memes de afeto 

(2001), além de diversos artigos versando sobre estas temáticas. A orientadora é líder do 
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Grupo de Pesquisa em Comunicação, Consumo e Entretenimento; Linha de Pesquisa em 

Comunicação, Consumo e Memória.  

 A dissertação aborda produção radiofônica e memória, portanto está em total acordo 

com a linha que vem sendo trabalhada pela orientadora. 

 

1.2 Procedimento teórico-metodológico 

 O procedimento teórico-metodológico adotado para esta pesquisa foi a análise 

documental e a pesquisa bibliográfica. Observa-se uma peculiaridade por termos estudado 

aspectos da sonoridade, porém tomando por base apenas documentos em papel, por não 

contarmos com gravações em áudio das peças radiofônicas estudadas. Para darmos conta 

desta análise, foi necessária a observação atenta de todos os detalhes registrados nos roteiros, 

tais como marcas técnicas, indicações de tom interpretativo, solicitações de música, entre 

outros aspectos. 

 O corpus da nossa pesquisa é formado por roteiros de rádio que pertencem ao acervo 

da família de José Medina e que foram gentilmente disponibilizados para esta pesquisa de 

mestrado. Além dos roteiros originais para rádio, também foram estudadas as adaptações 

destes roteiros para publicação no Jornal de São Paulo, bem como textos a respeito do meio 

radiofônico, publicados na coluna Rádio, também escritos por Medina para o mesmo 

periódico paulistano.  

 Optamos pelo recorte da análise entre os anos de 1946 e 1947, por conta da 

disponibilidade de material na hemeroteca do Arquivo Público do Estado de São Paulo, onde 

foi pesquisada parte da produção de textos escritos por Medina no Jornal de São Paulo. 

Os critérios utilizados para definição dos roteiros que compõem o corpus foram: 

• Textos de autoria de José Medina; 

• Década de 1940; 

• Roteiros produzidos para rádios paulistanas e também publicados por Medina no 

Jornal de São Paulo. 

 Com base nos critérios citados, foram selecionados cinco roteiros de peças 

radiofônicas para compor o corpus, conforme detalhado a seguir: 
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Título da Peça Ano Emissora 

Dúvida que mata 1946 Rádio Cruzeiro do Sul 

O lar vazio 1946 Rádio Cruzeiro do Sul 

Prismas diferentes [1946 ou 1947] Rádio Cultura 

Sonho ou realidade? 1946 Rádio Cultura 

Sonho de amor 1947 Rádio Cultura 

Quadro 1: Relação de roteiros radiofônicos pertencentes ao corpus da pesquisa. 

 

    1.2.1 Protocolo de análise: 

 A análise do material de estudo foi feita em etapas. Iniciamos a pesquisa 

investigando o conjunto documental que estava disponível a partir dos arquivos da família de 

José Medina, para percebermos as suas características gerais e eventuais lacunas. Ao 

percebermos a falta de dados importantes sobre as publicações em jornal da coluna escrita por 

Medina, optamos por incluir visitas à hemeroteca do Arquivo Público do Estado de São 

Paulo, para investigar as edições disponíveis do Jornal de São Paulo. Somando os recortes das 

colunas que já estavam disponíveis no arquivo da família e os encontrados na hemeroteca, 

registramos cento e quinze textos da coluna Rádio, publicados no Jornal de São Paulo, 

incluindo a adaptação dos cinco roteiros radiofônicos do recorte feito, todos escritos por José 

Medina entre os anos de 1946 e 1947. Alguns destes textos foram utilizados para enfatizar o 

pensamento de José Medina ao longo da dissertação.  

 A fim de organizar a análise de tais colunas, foi elaborada uma tabela com algumas 

informações, como descrito a seguir: 

• Data da pesquisa; 

• Título da coluna; 

• Quantidade de capítulos (quando for o caso); 

• Data de publicação; 

• Dia da semana; 

• Número da página; 

• Observações. 

 Ademais, foram observados e anotados em planilha os dados gerais encontrados no 

Jornal de São Paulo, tais como: 

• Estrutura do jornal; 

• Presença de folhetim; 



 

 

16 

• Anúncios interessantes, principalmente relacionados a rádio; 

• Periodicidade; 

• Dados sobre o acervo pesquisado. 

 Além dos cinco roteiros pertencentes ao corpus da pesquisa, também encontramos 

outros roteiros radiofônicos no arquivo da família de José Medina. Este material está listado 

em tabela com os dados a seguir: 

• Título da peça; 

• Quantidade de capítulos (quando for o caso); 

• Nome do programa; 

• Veículo; 

• Equipe de produção; 

• Data de irradiação; 

• Dia da semana; 

• Quantidade de páginas do roteiro; 

• Observações. 

Para os cinco roteiros, foco dos nossos estudos, foi dado um tratamento mais 

elaborado. Por se tratar de material antigo e já com páginas amareladas e desgastadas pelo 

tempo, em primeiro lugar tratamos de digitalizar as páginas para evitar o manuseio e preservar 

os originais. Em seguida, providenciamos a transcrição fiel dos roteiros, com todas as suas 

marcações e preservando a ortografia e pontuação originais. Como trabalhamos com textos 

em duas mídias, rádio e jornal, para cada um dos cinco roteiros foi feita uma transcrição 

comparativa com colunas paralelas. Na coluna da esquerda transcrevemos o roteiro escrito 

para a equipe das emissoras de rádio, enquanto na coluna da direita, digitamos o roteiro 

adaptado para o jornal. Desta forma, a comparação entre os textos foi facilitada. Estas 

transcrições estão disponíveis nos Apêndices A a E.1  

Com este material preparado, passamos para a fase analítica dos textos. Preparamos 

resumos de cada uma das narrativas e fizemos leituras atentas, buscando evidências de: 

• Consumo material; 

• Consumo simbólico; 

• Hábitos e costumes; 
                                                
1  Todos os anexos e apêndices desta dissertação estão disponíveis em arquivos eletrônicos gravados em CD que 

acompanha o texto impresso. A versão desta dissertação disponibilizada na internet não contém apêndices e 
anexos, porém o conteúdo completo está disponível para consulta na Biblioteca Central Napoleão de 
Carvalho, ESPM São Paulo, Rua Dr. Álvaro Alvim, 123, Vila Mariana. 
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• Ambientação das peças; 

• Estrutura da peça; 

• Tratamento do narrador aos ouvintes; 

• Personagens; 

• Diferenças entre versão para rádio e para jornal; 

• Pontuação; 

• Indicações de performance e interpretação; 

• Música; 

• Efeitos sonoros; 

• Tom melodramático; 

• Memória e imaginação; 

• Particularidades da narrativa. 

 

    1.2.2 Referencial teórico: 

Feitas estas análises no corpus, passamos a embasar nossa pesquisa no referencial 

teórico pertinente, que inclui estudiosos da comunicação, do consumo, da memória, do rádio e 

da literatura. 	   

 Partimos dos estudos dos russos Iúri Lotman e Bóris Uspenskii (1971), fundadores 

da Escola de Tártu em 1962, onde surgiu a Semiótica da Cultura. Para estes pensadores, 

semiosfera representa espaços construídos por signos, que em seu conjunto, constroem 

sentidos. Para entender a semiosfera é necessário definir textos culturais, que para Lotman é 

um dispositivo que operacionaliza a cultura, signos em diálogo, que condensa e processa 

informações para produzir memória. Os textos culturais devem ser analisados em conjunto 

para promover significado. Cultura é memória, é informação. Cultura é trânsito, representa 

um moto contínuo, um sistema. A semiosfera, portanto, trata dos ambientes culturais e 

midiáticos, mídia e processos de mediação. Passa a ser sinônimo de cultura, num sistema que 

coloca em diálogo constante os textos sonoros, visuais, táteis, espaciais, sensoriais, 

linguísticos.  

 Seguindo esta linha de estudos, tratamos as análises dos roteiros de rádio, 

considerando a sua performance como mídia terciária, ou seja, que pressupõe o suporte 

elétrico, tanto para o emissor, como para o receptor das obras transmitidas. Utilizamos textos 

do Professor Norval Baitello Jr. (2001) para compreender esta questão. O rádio é um meio 

terciário e, embora a leitura de jornal seja classificada como mídia secundária, trataremos os 
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roteiros de Medina impressos no jornal também como performances mediatizadas terciárias, 

por trazerem todas as marcas próprias para sua produção em rádio. 

 Estudamos as peças radiofônicas de Medina também no seu aspecto performático. O 

medievalista Paul Zumthor (2010) afirma que toda performance deve estar inserida em um 

contexto temporal, por se tratar de uma atividade de natureza oral e também por estar 

fortemente ligada ao espaço de atuação. Completando este pensamento e nos ajudando a 

entender a performance mediatizada, tomamos emprestada a conceituação feita pela 

Professora Mônica Nunes que entende o “rádio como comunicação ritualizada e ao mesmo 

tempo mediatizada” (NUNES, 1993, p. 89). 

 A nossa pesquisa estudou ainda o rádio e o jornal como meios de comunicação e 

difusão de conteúdos culturais, que também representam os hábitos vigentes à época. 

Utilizamos conceitos de diversos estudiosos da comunicação ao longo da dissertação para 

estudar a produção de José Medina como processos comunicacionais. Para compreender as 

diferenças entre os roteiros do rádio e do jornal, recorremos a pensadores sobre a 

materialidade da comunicação como Marshall McLuhan (1974) e Erick Felinto (2006). 

 O entrelaçamento entre comunicação e consumo se dará com maior ênfase no 

consumo simbólico, entendido aqui a partir da visão de vários teóricos como Néstor García 

Canclini, Roger Silverstone, Maria Aparecida Baccega e Roberta Sassatelli. Segundo 

Canclini, “ao consumir, também se pensa” (2010:42) e “consumir é participar de um cenário 

de disputas por aquilo que a sociedade produz e pelos modos de usá-los” (2010:62). 

Silverstone (2002), por sua vez, aborda o consumo como prática social e Baccega nos lembra 

que “quando se fala em produção, fala-se também em consumo, pois a primeira só opera 

estando afinada com o segundo” e reforça o “papel da mídia e da comunicação no desenho 

dessa realidade” (2011:30). Já Sassatelli (2007) analisa que o consumo de produtos midiáticos 

no espaço doméstico é, ao mesmo tempo, usado como forma de se isolar ou de compartilhar 

momentos com os outros. Além disso, vários programas midiáticos promovem conversas 

paralelas e os slogans das inúmeras publicidades veiculadas pelo rádio podem ser levados 

para outros contextos, prolongando seu consumo. Através da leitura da produção de José 

Medina, o consumo será abordado em diferentes dimensões: consumo dos roteiros e enredos; 

ritual do consumo midiático; e o consumo dos e nos espaços. 

 A partir da visão dos teóricos estudados, conduzimos nossa pesquisa observando o 

consumo da própria linguagem corrente à época como um bem simbólico. É importante notar 

que as estruturas utilizadas por Medina na criação de seus roteiros estavam de acordo com o 

contexto em que vivia. O uso de clichês, os excessos, o melodrama e a presença de romances 
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e folhetins contribuíram para a escrita deste autor. Da mesma forma, Medina ajudava a 

reforçar o consumo destes tipos de narrativas, como veremos ao longo da dissertação. 

 Os roteiros de peças radiofônicas escritas por José Medina são analisados sob o 

ponto de vista de suas estruturas narrativas em dois cenários distintos, que pressupõem 

diferentes formas de interpretação. De um lado, apresentamos roteiros escritos para os atores e 

técnicos do rádio, que deveriam ensaiar e interpretar a peça em conjunto, a partir das 

indicações do autor, com voz, sonoplastia e música. De outro, roteiros publicados em jornal 

davam ao leitor a interpretação, sem os recursos sonoros, porém recorrendo à imaginação. 

Utilizamos as explicações sobre a matriz melodramática da linha de Estudos Culturais, 

descrita por Jesús Martín-Barbero (2009), para situar as narrativas escritas por Medina e 

recorremos a Marlyse Meyer (1996) para detalhar o fenômeno do folhetim publicado em 

jornais, que nos ajuda a compreender a publicação dos roteiros de forma seriada. Já Ian Watt 

(2010) nos ajudou a traçar um panorama sobre o surgimento do romance e sua penetração no 

mercado de consumo. 

 Parte da interpretação dos textos de Medina, especialmente aqueles publicados em 

jornal, recorre ao imaginário do público. Partilhamos da visão do antropólogo, sociólogo e 

filósofo francês Edgar Morin (1973), que nos fala sobre a criação do duplo e da importância 

do imaginário e do mito para o homem. 

Através da produção de José Medina, foram estudados elementos sobre a memória da 

mídia, observando seus conteúdos e técnicas. Para nos ajudar a pensar a memória, utilizamos 

o conceito de meme, que Mônica Nunes (2001) sugere como a replicação de signos que 

compõem a memória, a herança cultural, auxiliado pela mídia. Importantes contribuições 

sobre a memória também são trazidas a esta pesquisa por Jerusa Pires Ferreira (1998), Ecléa 

Bosi (1994), Maurice Halbwachs (2004) e Ulpiano Bezerra de Meneses (2007). Analisamos a 

memória de acordo com as seguintes perspectivas: produção de José Medina; fazer midiático, 

em especial para rádio dos anos 1940; práticas de consumo material e simbólico; e hábitos e 

costumes da sociedade paulistana. 

 Por tratarmos de uma mídia auditiva, trouxemos também o conceito de paisagem 

sonora, criado pelo musicólogo canadense Murray Schafer (2011). Este conceito refere-se ao 

ambiente sonoro, podendo ser considerado real ou abstrato. Os espaços apresentam sons 

característicos e que são incorporados às produções radiofônicas, gerando imaginários para os 

ouvintes que as consomem. A partir desta visão, as peças radiofônicas criam cenários que nos 

ajudam a desvendar a memória dos ambientes estudados. 
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 Consideramos peça radiofônica a partir da definição de André Barbosa Filho (2009) 

como uma obra de entretenimento apresentada em rádio, “que tem como base a interpretação, 

a sonoplastia, os efeitos sonoros e, especialmente, a música” (2009:117). As peças escritas por 

José Medina eram chamadas por ele de radiatro e, sobre este gênero, Armand Balsebre diz 

que se trata do gênero que melhor traduziu, sonoramente, o mundo audiovisual e que “no 

rádio encontra-se o meio ideal para expressar o fantástico e imaginário, criando uma nova 

poesia: a poesia do espaço” (2004:14. Tradução livre)2. 

 

1.3 Estrutura de redação 

Sobre a redação da dissertação, é importante frisar que alguns termos serão utilizados 

de acordo com a forma como José Medina se referia quando falava sobre rádio, como é o caso 

das palavras radiouvinte, radiatro, radiator e radiatriz, respectivamente sobre o público, o 

gênero de peças radiofônicas e seus profissionais. 

Sempre que utilizamos algum fragmento dos roteiros de Medina, pertencentes ao 

nosso corpus, optamos por transcrever os textos que aparecem na versão para rádio. Esta 

escolha justifica-se por acreditarmos que as ênfases das marcações eram maiores nos roteiros 

utilizados pelas equipes das emissoras de rádio. Notamos que os textos adaptados para o 

jornal tinham suas marcas suavizadas e, como nosso objetivo é estudar a memória do rádio, 

fizemos esta opção prévia. 

Quando forem citados trechos de textos da década de 1940 ou anteriores, de autoria 

de José Medina ou de seus contemporâneos, utilizaremos a grafia original, sem a marcação 

“(sic)” a cada palavra encontrada em desacordo com as regras atuais, a fim de dar mais 

fluidez à leitura. Apesar da primeira reforma ortográfica brasileira ter ocorrido em 1943, 

notamos, no material estudado, a redação de palavras, ainda em 1947, com grafia de acordo 

com as normas vigentes anteriormente ou com erros de datilografia e sem revisão. Esta 

questão também será discutida ao longo de nosso texto. 

Uma vez que o material de autoria de José Medina é bastante vasto, sempre que 

formos utilizá-lo em citações, será feita referência com numeração específica, elaborada para 

esta pesquisa e disponível nas referências como Arquivo José Medina.  

Esta dissertação está estruturada em três capítulos, além da introdução e 

considerações finais. Nomeamos de José Medina, um artista-comunicador o nosso primeiro 

                                                
2 Texto original: en la radio se encuentra el medio ideal para expresar lo fantástico e imaginario, creando una 

nueva poesía: la poesía del espacio. 
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capítulo analítico, onde tratamos de explicitar como chegamos ao material de nosso estudo e 

de apresentar José Medina e suas características de atuação na arte e na comunicação. 

Também discorremos sobre a memória e o tratamento dos arquivos. 

Já no capítulo seguinte, fizemos uma breve retrospectiva histórica sobre o rádio e 

abordamos as construções narrativas, desde o surgimento do romance no século XVIII, 

passando pela publicação de folhetins nos jornais durante o século XIX, até chegarmos ao 

radiatro já na década de 1940. Neste ponto, definimos a produção de José Medina com traços 

melodramáticos, segundo a visão de Jesús Martín-Barbero (2009) e estudamos a produção da 

memória por meio da performance no rádio. 

Em nosso último capítulo de análise versamos sobre as temáticas utilizadas por 

Medina nos cinco roteiros estudados e o amor como ativador de memórias e delírios. Também 

desvendamos alguns hábitos e consumos da sociedade paulistana dos anos 1940 e propusemos 

reflexões sobre as relações com os espaços da cidade e a sincronização dos ritmos pela escuta 

do rádio e pela leitura do jornal. 

Julgamos necessário dizer que alguns trechos desta dissertação referem-se a artigos 

acadêmicos publicados em revistas ou apresentados em eventos do campo, como resultados 

parciais da pesquisa. Também foram adaptados textos do sítio eletrônico sobre José Medina, 

de autoria de Vera da Cunha Pasqualin. 

 

1.4 Resumo dos roteiros analisados 

A fim de facilitar a compreensão dos estudos, trazemos resumos das cinco peças de 

José Medina que selecionamos para nossa pesquisa. 

 

- Dúvida que mata: Carmem, uma jovem de cerca de vinte anos, que estudou em colégio 

interno, está prestes a se casar com Luiz, um homem com o dobro de sua idade. Sua irmã 

mais velha, Lucia, preocupa-se com a felicidade da irmã. Após o casamento, Carmem 

descobre que seus sonhos não são preenchidos. Seu marido não acompanha seus desejos 

de sair e conhecer o mundo, de frequentar rodas sociais e de se divertir. Apenas convida 

para sua casa outros homens de negócios que ficam conversando sobre assuntos que não 

lhe interessam. Até que passa a frequentar a casa do casal um rapaz mais jovem que 

começa a se exceder em gentilezas com Carmem. A presença deste jovem, Armando, 

provoca em Luiz um imenso incômodo por evidenciar a sua incapacidade em fazer a sua 

mulher feliz. Em Carmem, desperta um conflito por perceber os defeitos do marido, 
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porém a sua obediência e compromisso com o casamento fazem-na manter a compostura e 

dedicação a Luiz. No final da trama, Carmem confessa a Lucia a dúvida que a atormenta, 

ao revelar que mantinha guardadas algumas cartas que Armando escrevera secretamente a 

ela. Mas no dia em que iria lê-las pela última vez antes de queimá-las, percebe que as 

cartas haviam desaparecido. A dúvida era tão angustiante, sem saber se seu marido havia 

encontrado as cartas de Armando e imaginava a sua infidelidade, que optou por acabar 

com a sua vida para não ter que enfrentar esta vergonha, embora não tivesse nunca 

correspondido aos galanteios do rapaz. Depois da morte da irmã, Lucia encontrou, no 

fundo da gaveta do aparador de Carmem, as tais cartas, mas já não podia fazer nada. 

 

- O lar vazio: Um famoso pintor, Novais, ganha o prêmio do salão de arte com o quadro O 

lar, que representa a felicidade de sua vida conjugal. Neste quadro, aparece a sala de sua 

casa toda iluminada e com tom alegre, o casal, um cachorrinho sendo acariciado, taças de 

vinho sobre a mesa e uma árvore florida do lado de fora da janela aberta. No dia seguinte 

à entrega do prêmio pelo júri, sua esposa, Silvia, foge com Alfredo, seu amante, amigo de 

Novais. A desilusão o leva a voltar ao salão de arte para destruir o quadro O lar com 

golpes de bengala, por considerar que representava uma farsa. Em seguida, some do 

cenário das artes e pinta seu último quadro, O lar vazio, que tinha a mesma estrutura do 

quadro anterior, porém mostrando apenas o cachorro, sem o afago dos donos, um copo de 

água e uma côdea de pão sobre a mesa, tons escuros e tristes e uma árvore com folhas 

secas que se vê através da janela fechada. Este quadro é considerado uma obra prima, mas 

Novais sempre se recusou a vendê-lo, por considerar que a dor era significativa apenas 

para ele e que não deveria compartilhá-la com mais ninguém. Passados muitos anos, já na 

velhice, Novais recebe uma carta escrita por solicitação de sua esposa, pedindo desculpas 

por sua traição. Este foi o último desejo de Silvia, que morreu pobre e infeliz em um 

hospital de caridade do Chile. Em seguida, Novais é encontrado morto em sua casa, como 

se estivesse contemplando, pela última vez, o quadro que representava a sua dor. A trama 

é narrada por Armando, um grande amigo de Novais, que conta a história do pintor a 

outro amigo, Alcides. 

-  

- Prismas diferentes: Marina toma um taxi no centro da cidade de São Paulo, sem direção 

certa. Sua intenção era passear pelas ruas e avenidas da metrópole. Conversa com o 

chofer, que lhe conta sobre as histórias que inventa a partir dos passageiros que entram em 

seu carro. Uma das histórias narradas pelo chofer é um mistério acontecido entre os 
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bairros do Pacaembu e de Higienópolis. O motorista conta o desfecho que criou para a 

trama, até que a passageira, Marina, conta outra história completamente diferente, 

revelando ao final que ela fora protagonista deste fato, uma mulher que apunhalou o 

namorado que não queria se casar com ela por conta da diferença de classe social. 

 

- Sonho ou realidade?: O narrador divaga sobre uma história que se passa em uma pequena 

cidade, mas não sabe se é um sonho ou realidade. Ele conta sobre uma moça apaixonada 

que é abandonada pelo seu grande amor que deixou a cidadezinha para sempre. Ela fica 

amargurada, mas um anjo lhe sugere que siga a mesma estrada para procurar o seu amor. 

Ela passa o resto de sua vida andando e perguntando a quem encontra se sabem do 

paradeiro do seu bem amado. Vai envelhecendo nesta jornada, até que, já no final da vida, 

encontra o seu antigo noivo aleijado e cego. O homem não reconhece imediatamente a 

amada, mas embora os dois já estejam debilitados e sem o viço da juventude, beijam-se 

neste reencontro. O narrador continua confuso, sem saber se era sonho ou realidade, até 

que a resposta vem de sua filha, que ouvia a sua narrativa. Ela confirma ser sonho, por 

achar que tamanho sacrifício não seria possível na vida real. 

 

- Sonho de amor: Marcia era uma jovem de família simples que se apaixonou por Paulo, um 

rapaz milionário que sempre obedecia a seus pais. Quando a família de Paulo descobriu o 

romance, preferiu mandá-lo para a Europa para que se esquecesse de Marcia. A história é 

narrada pela própria Marcia, a seu vizinho Jerônimo, já no final de suas vidas. Ela conta 

que nunca mais foi capaz de preencher o vazio que Paulo havia deixado e que vivia 

sonhando reencontrar o antigo namorado, sonho despertado ao ouvir a música Sonho de 

Amor, de Franz Liszt. 
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2. JOSÉ MEDINA, UM ARTISTA-COMUNICADOR 

O microfone é um ouvido discreto, 
cujo paradoxo consiste em repetir 
tudo a outros ouvidos. 3 

 

Neste capítulo versamos sobre a produção midiática de José Medina e os vestígios 

que sua obra nos deixa para reconstituir a memória de certos hábitos e práticas de consumo, 

em São Paulo, na década de 1940. O ponto de partida será a apresentação de aspectos sobre os 

arquivos estudados e a metodologia utilizada. A partir daí, para estudar este fazer midiático, 

será apresentada a trajetória deste artista-comunicador, antes da sua entrada no rádio, como 

pano de fundo para a construção do profissional que se tornou, até chegar ao período 

escolhido para análise: 1946 e 1947. A consciência de linguagem, presente no trânsito entre 

diferentes mídias utilizadas por Medina, também será estudada.  

 

2.1 O mapa da mina: abrindo os arquivos de José Medina 

No cofre estão as coisas 
inesquecíveis, inesquecíveis para 
nós, mas também para aqueles a 
quem daremos os nossos tesouros. 
O passado, o presente, um futuro 
nele se condensam. E assim o 
cofre é a memória do imemorial  
(COSTA, 1995, p. 41). 
 

José Medina teve uma trajetória profissional intensa e diversos espaços de trabalho, 

porém passou boa parte deste período vivendo na casa de sua filha, Araceli Medina Pasqualin, 

onde morou até o final de sua vida. Apresentamos Araceli por ser a responsável pela 

preservação do material de seu pai até hoje, passados trinta e cinco anos da morte de Medina. 

Além de guardiã dos arquivos, Araceli também foi muito importante na difusão das histórias 

dentro da família, sempre contando e recontando as passagens que viveu ao lado do pai e que 

ajudaram a manter viva sua memória. 

Foi neste contexto que nos deparamos com os vestígios da produção de José Medina 

e tivemos acesso aos seus arquivos. Araceli é avó paterna de Vera da Cunha Pasqualin, autora 

desta dissertação, que cresceu ouvindo as histórias do seu bisavô. As memórias povoaram a 

sua infância e despertaram o desejo de conhecer mais, de abrir o cofre e compreender, agora 

                                                
3 Nota da coluna Rádio, do Jornal de São Paulo, publicada em 09/10/1946, página 6. Não é possível afirmar a 

autoria desta nota, apesar da possibilidade de ter sido escrita por José Medina. 
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como uma pesquisadora acadêmica, a contribuição de sua família para a história da 

comunicação brasileira.  

Adicionando elementos para reflexões sobre a memória de José Medina, a professora 

e ensaísta Jerusa Pires Ferreira aborda a complementariedade entre a memória oral e a 

memória escrita. 

A gente fala de oralidade, oralidade, oralidade, mas só acredita no impresso. 
É claro, nós não existimos em uma galáxia de oralidade pura, não estamos 
assentados em um ritmo de informações, de arquivamento, de depósito de 
coisas, o escrito nos ajuda como apoio da recuperação e construção de 
oralidades... Não sou evolucionista no tratamento da cultura e não digo que o 
oral dê lugar ao escrito ou vice-versa; acho que eles sempre conviveram o 
tempo todo, e de maneira diferente em nosso tempo, com toda a dimensão 
eletrônica (FERREIRA, 2007, p. 113). 
 

Da mesma forma que Araceli manteve a função de contadora de histórias, de maneira 

oral, para os seus descendentes, também preocupou-se em deixar registrado, de maneira 

escrita, as passagens importantes para a formação da família. Desta forma, parte da fonte de 

pesquisa utilizada para este estudo foi produzida por Araceli. Como também lembrado por 

Jerusa Pires Ferreira, estamos na era eletrônica, sendo assim, tivemos acesso a um livreto feito 

de forma caseira, de autoria de Araceli, bem como registros em vídeo com entrevistas em que 

ela fala sobre seu pai. Passamos, então, a considerá-la como fonte primária para nossa 

pesquisa.  

Hoje a filha de Medina está com noventa e seis anos e, felizmente, com muita lucidez 

para tentar ajudar a desvendar os pontos necessários aos nossos estudos. Fausto Colombo faz 

uma observação sobre os arquivos da memória, ao dizer que “as informações encontráveis são 

apenas dados pré-armazenados e cuidadosamente selecionados no ato da memorização” 

(COLOMBO, 1991, p. 38). Desta forma, consideramos os dados pré-armazenados por Medina 

e mantidos por Araceli, para selecionar as memórias que nos ajudarão a recontar histórias. 

Mas as histórias familiares estão marcadas também pelos objetos domésticos. Araceli 

é uma colecionadora de causos e de objetos que, talvez instintivamente, tenha guardado sem 

saber ao certo o valor que poderiam adquirir, além do sentimental, para contribuir para esta 

pesquisa acadêmica e outras tantas que poderão sucedê-la. Como nos conta Maria Cristina 

Castilho Costa,  

cada casa tem seus tesouros acondicionados em ‘reservas técnicas’ que 
podem ser gavetas, baús ou uma caixa antiga de sabonetes, onde são 
guardados esses objetos de valor predominantemente pessoal e simbólico e 
que têm o dom de testemunhar a história individual e familiar de seus 
portadores e usuários (COSTA, 1995, p.39). 
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Pois a reserva técnica que encontramos na casa de Araceli foi sendo desvendada aos 

poucos, até chegarmos ao recorte da nossa pesquisa. A memória mais presente no imaginário 

social sobre José Medina era a de sua atuação como cineasta, que já havia sido estudada pelos 

acadêmicos desta área e que o colocou em maior evidência por conta de homenagens e 

premiações ao longo de sua carreira, como veremos ainda neste capítulo.  

Mas foi em 2002 que nos deparamos com um álbum fotográfico de 1954, feito por 

Medina para o IV Centenário de São Paulo. O álbum comparativo São Paulo o que foi e o que 

é foi o primeiro estudo, porém ainda não de forma acadêmica, feito sobre a produção de 

Medina fora do cinema. Era seu desejo que fosse dada continuidade ao álbum de sua autoria 

alguns anos mais tarde, para se verificar as transformações da metrópole. Portanto foi feito, de 

maneira profissional, pela empresa Socioetal Cultura & Sociedade4, o levantamento de cada 

ponto da cidade registrado no álbum original, com o objetivo de produzir novas imagens 

destes mesmos logradouros, anteriormente fotografados pelas lentes de José Medina. Apesar 

dos esforços, tal projeto ainda não foi levado a cabo por falta de investimentos necessários. 

A partir das iniciativas já feitas, a ideia de conhecer e divulgar a produção de José 

Medina, de forma mais ampla, passou a se materializar na redação desta dissertação. Passados 

dez anos, finalmente chegou a vez de emergir dos arquivos de Medina, a sua produção para 

rádio. Ao abrirmos uma caixa antiga, encontramos quase duzentos roteiros de peças 

radiofônicas. Eram folhas amareladas, amarradas com barbantes, com textos datilografados ou 

mimeografados, alguns com anotações feitas pelos técnicos ou radiatores, outros incluindo o 

carimbo de controle dos censores do governo. Pouco a pouco, teve início o trabalho de 

catalogação dos roteiros e de transferência para pastas com plásticos, com o objetivo de 

preservar os originais. Alguns também foram digitalizados e transcritos. Este foi o estímulo 

necessário para a escrita do pré-projeto de mestrado do PPGCOM-ESPM, que trataria das 

lógicas da produção midiática de Medina para desvendar a memória dos hábitos de consumo 

em São Paulo. 

Ao iniciar o Mestrado em Comunicação e Práticas de Consumo, as pesquisas nos 

arquivos de Medina ganharam novos contornos e estruturas. Além dos roteiros radiofônicos 

que já estavam catalogados e acondicionados em pastas, resolvemos estudar também as 

colunas de jornal, escritas por ele. Até o início da pesquisa, tínhamos acesso apenas a recortes 

de jornal, feitos pelo próprio autor, reunindo uma espécie de clipping de seus textos 

                                                
4 Socioetal Cultura & Sociedade é uma empresa de consultoria em projetos culturais, fundada por Vera da Cunha 

Pasqualin. 
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publicados. Porém, não havia o registro de data ou veículo de publicação. A informação que 

corria na família era de que a coluna Rádio pertencia ao jornal O Estado de São Paulo. Com o 

caminhar da pesquisa, descobrimos que esta coluna fora publicada no Jornal de São Paulo, um 

veículo que circulou na década de 1940 na capital paulista. 

Com esta descoberta, mais uma frente de estudos se abriu. Além do material 

encontrado na casa de Araceli, que aqui passamos a chamar de Arquivo José Medina, optamos 

por incluir na pesquisa o Arquivo Público do Estado de São Paulo, que em sua hemeroteca, 

tem boa parte dos exemplares do Jornal de São Paulo.  

Ao longo de nossa pesquisa, foram feitas três visitas ao Arquivo Público do Estado 

de São Paulo, quando descobrimos as lacunas de exemplares do Jornal de São Paulo 

existentes para consulta. O exemplar mais antigo presente na hemeroteca é de 10 de abril de 

1945, sendo o último, datado de 31 de outubro de 1950. Durante estes cinco anos de 

publicação, muitos exemplares não estão no acervo ou não foram publicados. A relação 

completa dos exemplares disponíveis para consulta encontra-se no Anexo A, conforme nos foi 

informado pela equipe interna do Arquivo Público do Estado de São Paulo, em 23 de maio de 

2014. Notamos também que este jornal não era publicado às segundas-feiras. Já as lacunas 

percebidas nos outros dias da semana, podem ter ocorrido por falta de guarda dos exemplares 

diários ou por alguns acidentes que impediram a sua publicação, como o caso de um incêndio 

na oficina do jornal, em 3 de outubro de 1946, noticiado na primeira página deste periódico, 

nos dias 5 e 6 do mesmo mês, conforme figuras 1 e 2. 
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Figura 1: Avisos aos leitores sobre incêndio no Jornal de São Paulo, publicado no dia 5 de outubro de 1946. 

 

 
Figura 2: Avisos aos leitores sobre incêndio no Jornal de São Paulo, publicado no dia 6 de outubro de 1946. 

 
José Medina também aborda a questão das lacunas existentes nos seus arquivos, 

como reportado em transcrição de conversas na Cinemateca Brasileira, entre ele, Paulo Emílio 

Sales Gomes e Lucilla Ribeiro Bernardet, em 3 de julho de 19685. Nesta ocasião, Medina 

falou sobre o incêndio ocorrido no laboratório da Rossi-Film6 no início dos anos 1940, que 

                                                
5 A transcrição da referida conversa está disponível no arquivo da Cinemateca Brasileira. 
6 Empresa cinematográfica de José Medina e Gilberto Rossi, fundada em 1919 e que produziu diversas películas 

posadas, cine-jornais e filmes encomendados. 
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acabou destruindo a maioria dos filmes produzidos pela dupla Rossi-Medina. Alertou também 

para os riscos que os arquivos correm como no caso da perda de seus roteiros 

cinematográficos, provavelmente por conta das variadas mudanças de endereço ao longo de 

sua vida.  

Especificamente sobre os acervos domésticos, Maria Cristina Castilho Costa aborda 

a transformação dos objetos do cotidiano, que ultrapassam suas funções práticas, adquirindo 

novos significados para a construção da memória histórica. 
Assim é que os acervos domésticos são criados por objetos que não sendo 
retirados do seu ciclo de vida útil para serem preservados, conservados e 
legados à posteridade. Eles perdem efetivamente sua função prática e 
funcional, mas adquirem outra, ou seja, a de serem testemunhos da trajetória 
de vida de uma pessoa ou de uma família, assumindo a função histórica 
(COSTA, 1995, p. 40). 
 

No caso dos roteiros cinematográficos perdidos, citados por Medina em conversa na 

Cinemateca Brasileira, de fato a sua função prática, de servir como indicação para as 

filmagens e atuação dos atores, já havia sido cumprida, porém estes documentos poderiam ser 

elevados a outro patamar, adquirindo a função histórica para o caso de estudos sobre o fazer 

cinematográfico da época. Da mesma forma, os roteiros de rádio encontrados no Arquivo José 

Medina, também já cumpriram sua função prática ao serem irradiados, porém agora têm uma 

enorme valia para a nossa pesquisa sobre os hábitos de consumo e sobre as lógicas de 

produção midiática na década de 1940. 

Porém, é importante frisar que tomamos como ponto de partida para esta pesquisa, 

como colocado por Jerusa Pires Ferreira na apresentação da obra A memória na Mídia: a 

evolução dos memes de afeto, de Mônica Nunes, que a memória é imperfeita e sempre conta 

com a invenção, de uma forma ou de outra.  
Há nas pessoas todo um desejo de guardar e recuperar o que se extravia na 
vertigem. Mas a memória disso ou daquilo pode ser exercida em plenitude 
ou em suas incompletudes, recriações e até impedimentos. Assim há também 
memória como sustentação de identidades, rede de conhecimentos que se 
projetam ao passado e ao futuro concomitantemente (FERREIRA, 2001, p. 
11). 
 

Neste sentido, assumimos que a nossa pesquisa trabalha com a incompletude dos arquivos 

e não temos a pretensão de recuperar a memória em sua inteireza. Além das lacunas nos 

arquivos pesquisados, também levamos em conta o que nos diz Ecléa Bosi, em sua obra 

Memória e sociedade: lembrança de velhos, quando aborda a memória a partir dos estudos de 

Maurice Halbwachs 
A lembrança é um imagem construída pelos materiais que estão, agora, à 
nossa disposição, no conjunto de representações que povoam nossa 
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consciência atual. Por mais nítida que nos pareça a lembrança de um fato 
antigo, ela não é a mesma imagem que experimentamos na infância, porque 
nós não somos os mesmos de então e porque nossa percepção alterou-se e, 
com ela, nossas ideias, nossos juízos de realidade e de valor. O simples fato 
de lembrar o passado, no presente, exclui a identidade entre as imagens de 
um e de outro, e propõe a sua diferença em termos de ponto de vista (BOSI, 
1994, p. 55). 
 

Nos deparamos com esta questão durante alguns depoimentos das filhas7 de José 

Medina. Ficou evidente, em alguns momentos, que os relatos da infância com o pai artista 

misturavam a realidade com imagens criadas pelas senhoras que são hoje, com suas novas 

experiências vividas e com as crenças e ideias adquiridas ao longo do tempo. 

Sobre a transformação dos significados sofrida pelos objetos com a decorrência do 

tempo, Mary Douglas e Baron Isherwood colocam no ritual o alicerce para a perpetuação dos 

sentidos. Nossa pesquisa buscará também, nos rituais da escuta radiofônica, os significados 

para propor uma recomposição inventada da memória. 
O principal problema da vida social é fixar os significados de modo que 
fiquem estáveis por algum tempo. Sem modos convencionais de selecionar e 
fixar significados acordados, falta uma base consensual mínima para a 
sociedade. Tanto para a sociedade tribal, quanto para nós, os rituais servem 
para conter a flutuação dos significados. Os rituais são convenções que 
constituem definições públicas visíveis (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2006, 
p. 112). 
 

O rádio pode, em si, representar um ritual pelo seu significado que passa por 

transformações ao longo de sua evolução tecnológica. Como objeto, o rádio apresentou 

mudanças físicas que proporcionaram alterações no gesto de sua escuta. Do móvel de grandes 

proporções, acessível a poucos e ouvido de forma coletiva, chegou a emissoras online que 

podem ser escutadas através do fone de ouvido conectado ao telefone inteligente enquanto se 

faz uma viagem de ônibus. Já o seu conteúdo também permite análise sobre os rituais, como 

estudado por Mônica Nunes (1993) ao analisar a presença do mito no rádio. 

Mas o ritual também está na escuta do que os documentos dos arquivos podem nos 

dizer. Manuel Royo, no artigo Objets conservés du passé, aborda a questão dos arquivos 

adquirirem sentido dentro de arquivos maiores, alertando para os perigos na busca dos elos 

perdidos. Cuidaremos, em nossa pesquisa, para não nos perdermos no oceano de informações 

que estão ao nosso dispor para reconstituir a memória, da maneira como nos propusemos. 
Arquivos constituídos a partir de outros arquivos mais vastos ainda, todas 
estas séries multiplicadas, encaixadas umas nas outras, acentuam nossa 
miopia involuntária ao mesmo tempo que despertam nossa suspeita com 

                                                
7 Esperança Medina Perez da Fonseca, além de Araceli, também contribuiu com depoimentos para esta pesquisa. 
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respeito à própria tipologia em face do elo perdido (ROYO, 1986, p. 59. 
Tradução livre).8 

 
Corroborando com as ideias colocadas por Royo, em curso sobre conceitos 

arquivísticos, documentação, memória e patrimônio histórico, ministrado pela Professora 

Viviane Tessitore, no Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo, em fevereiro de 

2014, ouvimos que “os documentos adquirem sentido em seu conjunto. Não se deve separar 

arquivos em pedaços, pois o conjunto é fundamental para promover o pleno significado, pela 

sua relação orgânica” (TESSITORE, 2014).  

Pensando então na organicidade das informações, entendemos a cultura a partir do 

pensamento dos precursores da Semiótica da Cultura, Iúri Lotman e Bóris Uspenskii. A 

análise documental deve ser feita a partir do conjunto de signos, com toda a sua 

complexidade, meandros, intersecções e sobreposições. 
A título de abstração científica, podemos figurar a linguagem como um 
fenômeno em si mesmo. Mas, no seu funcionamento real, esta encontra-se 
incorporada num sistema mais geral: o da cultura, e, juntamente com este, 
constitui uma totalidade complexa. O ‘trabalho’ fundamental da cultura, 
como tentaremos demonstrar, consiste em organizar estruturalmente o 
mundo que rodeia o homem. A cultura é um gerador de estruturalidade: cria 
à volta do homem uma sociosfera que, da mesma maneira que a biosfera, 
torna possível a vida, não orgânica, é óbvio, mas de relação (LOTMAN; 
USPENSKII, 1971, p. 39). 
 

E a relação entre os documentos encontrados nos arquivos estudados, em seu 

conjunto, será por nós analisada, na busca da organização estrutural que gere sentido para os 

propósitos acadêmicos, constituindo uma semiosfera ou sociosfera. A busca por significados 

que ofereçam pontos de reflexão sobre a reconstituição da memória em diferentes dimensões: 

memória da mídia; memória da produção de José Medina; memória dos hábitos e consumo da 

sociedade paulistana na década de 1940. Sempre teremos em mente, porém, que a 

incompletude não poderá ser evitada, mas buscaremos a estrutura, a sociosfera que se 

constituirá com os elementos disponíveis, por meio do recorte feito e através do olhar das 

pesquisadoras. 

No entanto, devemos levar em conta o que Jerusa Pires Ferreira, referindo-se à obra 

Os arquivos imperfeitos, de Fausto Colombo, aborda sobre as relações entre o “eu-arquivo, a 

esta memória pessoal que lida o tempo todo com a memória coletiva, seja no que se refere aos 

meios e às mediatizações, como fotografia, cinema, a internet, e todos os termos presentes à 
                                                
8 Texto original: Archives constituées à partir d’autres archives plus vastes encore, toutes ces séries 

multipliées, emboîtées les unes dans les autres, accentuent notre myopie involontaire en même 
temps qu’elles suscitent notre suspicion envers la typologie même, face au chaînon manquant. 
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ideia da imperfeição do próprio ato do arquivamento” (FERREIRA, 2007, p. 111). Nosso 

papel será a convivência harmoniosa e honesta com a incompletude e imperfeição dos 

arquivos que se apresentam. 

E a busca pela reconstituição da memória será apenas uma visão, a nossa, acessada 

através dos arquivos de memórias a nós disponíveis, e que se somará a tantas outras 

abordagens sobre os eventos que se sucederam durante a década de 1940 e ao longo da 

história da comunicação. “A memória que temos de um evento nunca pode ser a total 

recuperação do mesmo, tal como tenha ocorrido, pois a memória não é estática, uma vez que 

está sempre trabalhando sobre estimativas e alterando o passado” (FERREIRA, 1995, p. 2). 

Para levarmos a cabo este estudo, contamos com materiais de diferentes naturezas e 

em suportes variados, como papel, vídeo, objetos tridimensionais, vidro e papel fotográfico. 

Porém, uma coisa deve ficar marcada sobre a nossa pesquisa, que é o fato de estudarmos a 

linguagem sonora, sem contarmos com material audiofônico. Voltaremos a esta questão 

posteriormente. 

 

2.2 Entre a arte e a comunicação 

Falar de José Medina é falar de um artista, porém também de um comunicador por 

excelência. É por este motivo que iremos utilizar o termo artista-comunicador para nos 

referirmos a ele. 

Nascido em 1893 em Sorocaba, cidade a oitenta e sete quilômetros da capital 

paulista, filho de imigrantes espanhóis, viveu até 1980. Desde cedo apresentava habilidades 

para desenho e foi na adolescência que tomou contato com o cinema, como contou em um 

discurso9 proferido por ele no MASP, Museu de Arte de São Paulo, em maio 1972, por 

ocasião das comemorações do cinquentenário da Semana de Arte Moderna. 

A minha vocação pelo cinema começou quando eu era projecionista num dos 
cinemas primitivos da pequena cidade de Votorantim que naquela ocasião 
pertencia ao município de Sorocaba, minha terra natal. Isso foi lá pelo ano de 
1910. Foi quando me entusiasmei ao ver o cinematografista carioca Alberto 
Botelho filmando a saída dos operários da Fábrica Votorantim. Claro que eu 
sabia o que era uma fita de cinema local. Mas, não tinha a menor ideia de 
como era feita. Entretanto, ao ver o velho Botelho virando a manivela 
daquela câmera que mais parecia um caixão, convenci-me que fazer fitas de 
cinema não era um bicho de sete cabeças e o meu entusiasmo pelo cinema 
aumentou (MEDINA, 1972, p. 2).  
 

A família mudou-se para São Paulo em 1912. Seu pai, Fabiano, era amolador de 
                                                
9 O discurso, datilografado por Medina, faz parte do Arquivo José Medina. 
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facas e sua mãe, Antonia, apesar de analfabeta, tinha espírito empreendedor e montou uma 

barraca de frutas no Mercado Municipal de São Paulo, onde trabalhava enquanto o marido 

cuidava da família e da casa, aceitando a liderança feminina. 

Casou-se com Tosca, filha de imigrantes italianos, com quem teve cinco filhos, 

porém um deles morreu com poucos meses de idade e outro foi atropelado por um automóvel 

aos oito anos, reveses que sempre causaram muita dor no coração de Medina.10 

Tendo estudado apenas até o quarto ano primário, seu interesse diverso e sua 

perseverança proporcionaram-lhe voos mais altos. Logo que chegou a São Paulo, matriculou-

se no Liceu de Artes e Ofícios “porque afinal precisava aprender uma profissão para defender 

o pão de cada dia. Além disso, aqui na capital, tinha mais chances para esperar uma 

oportunidade de me pôr em contato com o mundo do cinema” (MEDINA, 1972, p. 2). 

O cinema foi a sua primeira grande aventura empreendedora. Na época em que 

Medina era projecionista da fábrica da Votorantim, todos os cinemas trabalhavam com 

projetores Pathé Frères. Segundo Medina, estes projetores tremiam muito e alguns pais 

chegavam a proibir a ida de seus filhos a salas de projeção, temendo que a trepidação pudesse 

prejudicar a visão. Mas ele não partilhava de tal preocupação e foi nestes tempos que 

despertou o sonho de produzir filmes. O planejamento, então, mostrou-se, intuitivamente, 

uma grande característica deste artista-comunicador autodidata. 
Sempre que me era possível freqüentava os cinematógrafos da capital, não 
como mero espectador, mas para observar e estudar os tipos, o desempenho 
dos artistas, os truques e a forma de dar seqüência ao enredo.  
Tal era a minha obsessão que nas horas vagas eu me dedicava a imaginar 
estórias e rabiscava aquilo que deveria ser a base para confeccionar um 
filme, o que hoje seria roteiro. Eu desconhecia qual era o processo adotado 
pelos produtores estrangeiros, mas partia do seguinte princípio: se para 
pintar um quadro era preciso, antes de mais nada saber desenhar com 
perfeição, ou se para ser um bom músico e tocar qualquer instrumento 
musical era preciso estudar e saber música, ou ainda, se para os construtores 
e arquitetos era indispensável executar a planta e projetar tudo antes de 
iniciar a construção, então para fazer filmes de cinema era necessário 
escrever antes o argumento e depois dividi-lo em cenas e quadros com a 
devida seqüência. Convencido disso pensava comigo mesmo: se algum dia 
aparecer uma oportunidade, acho que serei capaz de dirigir a filmagem (sic) 
(MEDINA, 1972, p. 3). 
 

E a oportunidade veio em 1918, quando conheceu o cinegrafista italiano Gilberto 

Rossi, que se tornou seu parceiro profissional ao fundarem a Rossi-Film. A primeira 

experiência cinematográfica da dupla foi o curta-metragem Exemplo Regenerador, de 1919. 

                                                
10 Informações colhidas em depoimentos de familiares e extraídas de livreto, feito em 2001, de maneira artesanal 

e impresso caseiramente, que reúne memórias de Araceli Medina Pasqualin. 
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Uma película de curta-metragem, com pouco mais de sete minutos, que levou três dias entre 

criação do roteiro, produção, filmagem e finalização. A Rossi-Film conseguiu exibir seu 

primeiro filme em salas nobres da capital paulista. 

Além de Exemplo Regenerador, a Rossi-Film acumulou em sua filmografia Quando 

Deus Castiga (1919), Perversidade (1920), Do Rio a São Paulo para Casar (1921), 

Carlitinho (1921), Gigi (1925), Fragmentos da Vida (1929) e Canto da Raça (1942).11 

Os únicos dois filmes que resistiram aos incêndios do Laboratório da Rossi-Film e da 

Cinemateca Brasileira, foram Exemplo Regenerador e Fragmentos da Vida. Sobre este 

último, Guilherme de Almeida escreveu na coluna Cinematographos, no jornal O Estado de 

São Paulo:   
Como director, José Medina é, indiscutivelmente, por emquanto, o nosso 
unico director de verdade. Pela primeira vez senti, num film nacional, essa 
‘continuity’ (tambem pódem traduzir por ‘continuidade’, que não atrapalhará 
muito), essa ligação suave, especie de traço-de-união que das partes varias 
de um film faz um todo; essa sequencia, esse encandeamento de fórma e de 
fundo, das figuras e do pensamento, cadenciados, que é o que bem se 
poderia chamar o ‘rithmo cinematographico’. Isso, só isso, bastaria para 
justificar um megaphone nas mãos de José Medina. Mas, elle não quiz parar 
ahi: esforçou-se tambem, e com exito, accumulando as funcções de director, 
de ‘casting director’, de ‘scenario-writer’ e de ‘supervisor’, por dar 
originalidade e bom gosto a toda a photographia; por confiar a um ‘cast’ 
habil e capaz o desempenho; por explorar um argumento breve, interessante, 
bem cinematographico; e, afinal, por presidir e orientar a todos os detalhes, 
providenciando por que nada faltasse para dar um ‘ar legitimo’ a todas as 
coisas (sic) (ALMEIDA, 1929). 

 
Pioneiro do cinema mudo, foi nos tempos do Estado Novo que o único filme sonoro 

de Medina foi silenciado. Canto da Raça, filme de 1942, era uma homenagem à cidade de São 

Paulo, com base no poema de mesmo nome, escrito por Cassiano Ricardo, e foi censurado por 

ser considerado “demasiadamente bairrista”. A película trazia um narrador declamando o 

poema enquanto eram exibidas imagens da cidade de São Paulo. O trecho final do texto diz 

“Amo São Paulo que não tem nada de bonito, porque não tem baía nem paisagem. | Amo São 

Paulo que não é um presente da natureza para os olhos meus, mas um presente do homem 

para os olhos de Deus!” (RICARDO, S/D). 

A censura confiscou o positivo e o negativo deste filme, que nunca mais foi 

encontrado para que pudesse ser recuperado. Este foi um duro golpe para Medina, que 

declarou ter vontade de seguir fazendo cinema, porém apenas se tivesse liberdade de 

expressão. O resultado foi a mudança de rumo profissional e o abandono da produção 

                                                
11 As fichas técnicas dos filmes citados encontram-se disponíveis em http://www.cinemateca.gov.br/. 
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cinematográfica.  

Semelhante mudança foi narrada no filme A invenção de Hugo Cabret, em 2011, 

com direção de Martin Scorsese. O cineasta Georges Méliès, frustrado por não poder mais 

viver o triunfo da produção cinematográfica, abandona tudo e passa a se dedicar a uma loja de 

conserto de brinquedos. Já no final de sua vida, depois de passar anos escondendo a dor por 

ter abandonado a sua arte, tem a oportunidade de assistir a um de seus filmes, Viagem à Lua, 

que julgava estar para sempre perdido. A emoção tomou conta de Méliès que retomou toda a 

memória dos áureos tempos e voltou à vida, deixando de lado os anos de amargura. Desta 

forma, imaginamos qual seria a reação de José Medina ao ver novamente a projeção de Canto 

da Raça, caso fosse encontrado o latão do filme confiscado e deixado por anos em algum 

depósito da ditadura. Infelizmente esta emoção não foi permitida ao artista-comunicador 

estudado por nós, mas a esperança de um dia encontrar tal película ainda sobrevive para o 

resgate desta memória para as futuras gerações. 

A mudança de rumo profissional não foi complexa para Medina, já que desde o 

início da vida de casado até a maturidade, utilizou a sua habilidade com desenho e pintura, 

emprestando seu talento e sensibilidade para a comunicação das mais variadas formas. 

Montou uma empresa de pintura de placas comerciais e produziu anúncios para inúmeras 

empresas.  

 A relação com a publicidade sempre fluiu nas produções de Medina. Falando sobre 

seu filme Perversidade, em conversa com Paulo Emílio Sales Gomes e Lucilla Ribeiro 

Bernardet, na Cinemateca Brasileira, em 3 de julho de 1968, Medina conta como financiava 

parte de seus filmes, com o que hoje seria chamado de merchandising. Ele diz que o filme 

tinha “cenografia esmerada; muitos outros empregados datilógrafos e datilógrafas (que 

usavam máquinas Royal, as quais pagaram pela publicidade).” Da mesma forma, descreve, 

em entrevista a Tizuka Yamazaki12, os tempos em que produzia cine-jornal 
Nós sempre aproveitávamos para fazer alguma coisa diferente. Nós tínhamos 
um patrocinador, que era uma casa de modas e fazíamos uma espécie de 
exibição de moda, com duas moças que nós arranjamos especialmente para 
isso. E com truques. Aparecia um camarada com uma cesta de chapéus, abria 
e saía uma das moças, mostrando uma toilette (YAMAZAKI, 1977). 
 

Já trabalhando em rádio, chegou a ser responsável pelo departamento comercial da 

Rádio Bandeirantes e utilizava sua criatividade para articular a grade de conteúdo da emissora 

com o interesse dos anunciantes que pagavam pela estrutura da rádio. Também criou 

                                                
12 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=88ImT2OlY8s>. Acesso em: 20 set. 2013. 
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logotipos, como no caso da Lacta. A divulgação desta fábrica de chocolates está presente, 

inclusive, em um envelope timbrado de uma de suas empresas, Medina & Ferreira, quando 

tinha sede em Nova Iorque, como nas figuras 3 e 4. Não sabemos qual o acordo comercial 

envolvido nesta divulgação da Lacta, mas esta ação denota sua visão de negócios. 

 
Figura 3: Envelope timbrado da empresa Medina & Ferreira, frente. 

 

 
Figura 4: Envelope timbrado da empresa Medina & Ferreira, verso. 

 

 Medina trabalhou com representação comercial e, por conta dos negócios da Medina 

& Ferreira, passou parte do ano de 1927 com esposa e filhos em Nova Iorque. Esta fotografia 

(figura 5) foi tirada no embarque, no porto de Santos, com os filhos, da esquerda para a 

direita, Esperança, Fabiano, Carlos e Araceli, além do casal Tosca e José Medina.  
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Figura 5: Família de José Medina embarcando em Santos para Nova Iorque, em 1927. 

 

 Nesta ocasião, teve a chance de ter contato mais próximo com a produção de artistas 

daquele país, que acabaram por influenciá-lo, como o caso de D. W. Griffith. A cultura 

estadunidense era absorvida por Medina através dos filmes que assistia frequentemente nos 

cinematógrafos de São Paulo. Alguns destes hábitos aparecem na produção cinematográfica 

da Rossi-Film, fato observado em crítica sobre o filme Do Rio a São Paulo para casar, 

publicada na revista modernista Klaxon.  
Accender phosphoros no sapato não é brasileiro. Apresentar-se um rapaz á 
noiva, na primeira vez que a vê, em mangas de camisa, é imitação de habitos 
esportivos que não são nossos. E outras coisinhas. É preciso comprehender 
os norte-americanos e não macaqueal-os. Aproveitar delles o que têm de 
bom sob o ponto de vista technico e não sob o ponto de vista dos costumes 
(sic) (R. de M., 1922, p. 16). 

 
Apesar de criticar a imitação aos hábitos da terra do Tio Sam em detrimento aos 

costumes genuinamente brasileiros, outras partes do mesmo texto da Klaxon foram elogiosas 

à película da Rossi-Film, produzida em 1922 e com os devidos aplausos ao pioneirismo que 

se apresentava no cenário cinematográfico paulista, representado pela dupla Rossi-Medina.  
Photographia nitida, bem focalizada. Aquellas scenas nocturnas foram 
tiradas ao meio-dia, com sol brasileiro... Filmadas á tardinha, o rosado não 
sendo photogenico, a producção sahiria sufficientemente escura. Isso, 
emquanto a empresa não conseguir filmar á noite. (...) O apuro seria 
preconceito esterilizante no inicio de empreitada tão difficil como a que a 
Rossi Film se propõe. Applauso muito sincero. Seguiremos com 
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enthusiasmo os progressos da cinematographia paulista (sic) (R. de M., 
1922, p. 16). 
 

Os pensamentos de Medina a respeito do cinema foram reconhecidos pelos editores 

desta inovadora revista, que o convidaram a escrever na seção Cinema da Klaxon. O texto 

sobre a produção de Charles Chaplin, com o título Uma lição de Carlito, foi publicado na 

edição de número três da revista. Parte da coluna diz que “Carlito já se tornara grande criando 

seu tipo burlesco, tipo clássico que reflectia, sob a caricatura leviana, o homem do seculo 

vinte. Mas Carlito, com seus exageros magnificos, compreendera a vida como uma estesia” 

(sic) (MEDINA, 1922, p. 14). 

Duas décadas depois, no dia 24 de outubro de 1946, José Medina publicava em sua 

coluna Rádio, do Jornal de São Paulo, o texto A influencia norte-americana em nosso 

radiatro. (sic)   
O cinema e a invasão de romances norte-americanos em nosso mercado 
devem ter influido poderosamente para certas tendencias acentuadas de 
nossos autores de radiatro no sentido de ‘americanizar’ os argumentos, os 
costumes, os ambientes e até mesmo os nomes pessoais das personagens. 
(...) Somos de parecer que muito teriamos a ganhar se nacionalizassemos 
tanto quanto possivel, tudo quanto se escreve para ser transmitido pelo radio; 
não apenas por uma principio de patriotismo, mas principalmente por uma 
questão de bom senso (sic) (MEDINA, 1946-d, p. 6). 
 

A crítica de Medina aos autores de radiatro era semelhante à feita pelos autores 

modernistas quanto a sua produção de cinema na década de 1920. As percepções sobre o 

tratamento dado aos roteiros desenvolvidos foi sempre uma preocupação a ser analisada 

levando-se em conta o contexto de cada época e de cada criador das obras de entretenimento. 

A fotografia também foi uma atividade que sempre acompanhou a vida profissional 

de Medina. Em 1939, ajudou a fundar o Foto-Cine Clube Bandeirantes e atuou como diretor 

técnico da instituição.  

Medina envolveu-se bastante com a fotografia, a ponto de receber, dos lojistas 

especializados, alguns materiais para teste. Mas além de experimentar os materiais de outros 

fornecedores, ele mesmo passou a fabricar produtos químicos para fotografia (figura 6), como 

o caso do revelador e do sal fixador Medinól, ilustrados na figura 7. 
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Figura 6: José Medina em seu laboratório. 

 

 
Figura 7: Revelador e sal fixador Medinól. 

 

Dentre as experiências feitas, Medina também produziu, na década de 1930, uma 

série de fotografias estereoscópicas, que eram formadas por imagens iguais, em dois quadros, 

para que dessem a impressão de uma imagem única em três dimensões, quando vistas a partir 

do estereoscópio. O Arquivo José Medina conta com cerca de vinte destas fotografias em 

vidro e um número maior em papel fotográfico. As figuras 8 e 9 mostram o aparelho utilizado 

por Medina para observar as imagens e exemplos de fotografias de sua autoria utilizando esta 

técnica. 
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Figura 8: Estereoscópio de José Medina, década de 1930. 

 

 
Figura 9: Fotografias estereoscópicas de José Medina, década de 1930. 

 

Como já citado, foi em 1954 que Medina produziu o álbum São Paulo o que foi e o 

que é, a convite da comissão do IV Centenário da cidade. Nele são feitas comparações através 

de imagens antigas, de diferentes autores, além das feitas por ele em 1953, retratando os 

principais pontos da metrópole. A obra traz imagens, textos em português e inglês, traduzidos 

pela sua filha, Esperança Medina Perez da Fonseca, sobre cada logradouro registrado e 

informações censitárias da cidade. Por conta da riqueza de conteúdo, que ajuda a recontar a 
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história de São Paulo, esta obra passou a representar a cidade em embaixadas brasileiras em 

outros países e tornou-se um dos acervos iconográficos mais raros e importantes da capital 

paulista, conforme carta da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (figura 10), obtida 

na ocasião do desenvolvimento do projeto de continuidade desta obra. 

 

 
Figura 10: Carta da FAU-USP, atestando importância da obra de José Medina, 2003. 

 

O álbum foi feito em duas versões, sendo uma impressa, que trazia desenhos feitos 
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por Medina sobre cada ponto retratado, além dos textos em dois idiomas e dados sobre a 

cidade. A outra versão, em exemplar único, foi feita com capa dura de couro com o brasão 

oficial do Estado de São Paulo, em metal, fita nas cores que representam o estado, e com as 

imagens ampliadas em papel fotográfico (figuras 11 a 14).  

 

 
Figura 11: Álbum impresso São Paulo o que foi e o que é, capa. 

 

 
Figura 12: Álbum impresso São Paulo o que foi e o que é, miolo. 
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Figura 13: Álbum em exemplar único São Paulo o que foi e o que é, capa. 

 

 
Figura 14: Álbum em exemplar único São Paulo o que foi e o que é, miolo. 

 

Ao longo de sua carreira como produtor, Medina sempre demonstrou capacidade de 

relacionamento com os diversos agentes envolvidos, como exibidores, artistas, músicos, 

autores, atores, anunciantes, governo, público e formadores de opinião. Esta característica, 

também presente durante seus anos de atuação em rádio, foi determinante para que pudesse 

entregar boas produções e fazer sua voz chegar aos receptores. 

Medina já acumulava experiência com fotografia, teatro, cinema e pintura, quando, 

em 1937, iniciou suas atividades em rádio, onde atuou por quase duas décadas. Sua entrada 

neste meio deu-se no contexto descrito por Antonio Pedro Tota: “se o ano de 1933 marcou um 

importante passo no sentido de profissionalização dos trabalhadores das rádios, o ano de 1934 

efetivou o rádio como veículo de comunicação de massas” (TOTA, 1990, p. 19).  

Apesar deste início da profissionalização para consolidar o rádio como veículo de 
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massa, analisando a documentação encontrada no Arquivo José Medina, notamos que a 

produção radiofônica, ao menos até os anos 1950, não era tão especializada e setorizada como 

observamos atualmente. Embora possa ser vista, em alguns roteiros, a distribuição clara de 

papéis entre diretor, narrador, radiatores e técnicos, muitas vezes eram percebidas 

sobreposições de funções nas emissoras. Os profissionais apresentavam perfis múltiplos e 

atuavam em diferentes papéis simultaneamente.  

O próprio Medina, tal qual o escriba descrito por Mario Vargas Llosa (2012) em seu 

livro Tia Julia e o escrevinhador, ocupou vários cargos em rádio, como apresentador, autor, 

ator, diretor de programa. Também exerceu as funções de produtor, programador, diretor 

comercial, de recursos humanos e compras, como observamos em um catálogo institucional 

da Rádio Cultura, onde se lê: 
José Medina é um nome sobejamente conhecido, não só no ambiente 
radiofônico, como nos meios artísticos de São Paulo. Um dos primeiros a 
emprestar seu talento ao rádio, sempre esteve à frente de outras iniciativas, 
como o cinema e a arte fotográfica. Agora, José Medina, sem abandonar as 
tarefas de programador, rádio-ator e produtor, responde pelo Departamento 
do Pessoal e Departamento de Compras da PRE-4, auxiliado por êsse outro 
valioso elemento que é radialista de dotes múltiplos, Magno Salerno13 (sic) 
(RÁDIO CULTURA, S/D). 
 

O próprio Medina contava que esta diversificação de papéis acontecia também nos 

seus tempos de cinema. Em conversa na Cinemateca Brasileira em 3 de julho de 1968, ele diz 

“Nos meus filmes eu fazia tudo: roteiro, direção, ensaiava os atores, dava as posições de 

câmera, maquiava” (CINEMATECA BRASILEIRA, 1968). Atualmente, um diretor 

preocupar-se com a maquiagem do cast seria pouco provável, porém, nos tempos do cinema 

artesanal do início do século XX, era a maneira de viabilizar a produção das películas. 

As pesquisas nos variados documentos, mostram a atuação de Medina em emissoras 

de rádios paulistanas. Apresentamos o quadro 2 com esta distribuição e com o período 

correspondente a sua colaboração no Jornal de São Paulo, onde era publicada a sua coluna 

sobre rádio. 

 

 

 

 

 

                                                
13 Catálogo da Rádio Cultura PRE-4, sem especificação de data. Pesquisas nos arquivos da família indicam que 

José Medina trabalhou nesta emissora entre os anos de 1946 e 1953. 
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Ano/Rádio 1937 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 
PRK9 - Rádio 
Difusora 

                 

PRH9 - Rádio 
Bandeirantes 

                 

PRB6 - Rádio 
Cruzeiro do Sul 

                 

PRE4 - Rádio 
Cultura 

                 

Jornal de São 
Paulo 

                 

Filiação ao 
Sindicato dos 
Jornalistas de SP 

                 

Quadro 2: Atuação de José Medina em rádio. 

 

Assinalamos o período em que o Jornal de São Paulo foi publicado, de 1945 até 

1950, porém marcamos apenas os anos de 1946 e 1947 com textos publicados por Medina na 

coluna Rádio, pois a pesquisa ainda não pode afirmar o período exato da sua contribuição nos 

demais anos. Há possibilidade, também, que José Medina tenha trabalhado nas rádios Record, 

Tupi e Nacional, porém este s dados ainda não podem ser confirmados. 

 Apesar de ter escrito no Jornal de São Paulo na década de 1940 e de já ter produzido 

cine-jornal na década de 1920, foi só em 1953 que José Medina se filiou ao Sindicato dos 

Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, como comprovado por carta de aceite de sua 

associação. 

 Foi só a partir da década de 1960 que o talento e a importância de José Medina 

passaram a ser reconhecidos através de prêmios e homenagens. As escolas de comunicação 

começaram a surgir e foram vários os pedidos de entrevistas de estudantes e jornalistas, que 

buscavam informações sobre as técnicas utilizadas por ele ao longo de sua carreira. Araceli 

Medina Pasqualin14 relata que “eram estudantes de cinema e rádio que iam lá em casa 

entrevistar o papai para ter ideia de como ele fazia suas obras. Ele foi sempre muito liberal e 

agradável e todos adoravam os ensinamentos que ele dava” (PASQUALIN, 2014). 

 Quando Medina estava com oitenta anos, em 1973, recebeu o Grande Prêmio da 

Crítica, na área de Cinema, da APCA – Associação Paulista de Críticos de Arte, por sua 

atuação e relevância no cinema brasileiro (figuras 15 e 16). A cerimônia de entrega aconteceu 

no MASP, ocasião em que Medina declarou: “em mais de cinquenta anos de carreira, este é o 

primeiro prêmio que recebo. Por isso estou muito contente” (MEDINA, 1973). 

 

                                                
14 Relato feito por telefone em 23 de julho de 2014, para Vera da Cunha Pasqualin. 
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Figura 15: José Medina ao lado do troféu da APCA. 

 

 
Figura 16: Detalhe da inscrição do prêmio da APCA. 

 

 Já em 1977, o X Festival de Brasília do Cinema Brasileiro prestou homenagem a 

José Medina. O filme Fragmentos da Vida foi projetado durante o festival e foi montada uma 

exposição sobre a sua produção cinematográfica. Ele esteve presente e concedeu entrevistas 

importantes, como à Tizuka Yamasaki, que ajudam a compor a história do cinema brasileiro 

em seu início. 
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 No último ano de sua vida, em 1980, por ocasião do seu aniversário, em abril, foi 

feita uma homenagem no Museu da Imagem e do Som – São Paulo, com exibição de dois de 

seus filmes, com convite para que sua filha, Araceli, executasse a trilha sonora ao piano, ao 

vivo, como nos tempos do cinema mudo. Porém, lá chegando, a produção havia esquecido, 

justamente, de providenciar o piano, portanto a homenagem foi feita de maneira mais 

silenciosa do que o imaginado. 

 

 
Figura 17: Convite para homenagem a José Medina, em 1980. 

 

2.3 Passeio entre linguagens 

Um ponto marcante na trajetória de José Medina foi o trânsito entre as diversas 

linguagens. Uma expressão puxava a outra e tudo lhe parecia uma coisa só: meios de 

transmitir mensagens e sentimentos.  

A pintura o acompanhou durante toda a vida. O encantamento pela visualidade, 

levou seus olhos para a fotografia e também para a criação de reclames, placas comerciais, 

tabuletas, anúncios e marcas. Sobre a produção das placas para publicidade, Araceli Medina 

Pasqualin fez um relato em vídeo, em 12 de setembro de 2013, contando como eram feitas, 

desde a década de 1920 até os anos 1940, pelo que ela se recorda. 
As placas comerciais eram de metal. Então ele não fazia o desenho na placa. 
Ele fazia os desenhos todos em papel. Um papel grosso. Eu não me lembro 
como se chama este papel. Mas, enfim, um papel grosso. Fazia completo, 
tudo, tudo, cada linha. Aí, a minha mãe15, com um alfinete, furava tudo, 
tudo, tudo, tudo. Depois ele punha este papel em cima da placa. E eu não sei 

                                                
15 Araceli refere-se a Tosca Medina, esposa de José Medina. 
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que pó que ele usava por cima e com a mão ele espalhava tudo e então, pelos 
buraquinhos, ficava o desenho todo na placa de metal. Isso se chamava 
espolvoro. Não sei se seria este nome, mas eu me lembro deste nome. Pode 
ser que não seja essa a palavra exata, mas era significando mais ou menos 
isso (PASQUALIN, 2013). 

 

A técnica utilizada por Medina perdurou durante anos. Montou então, com seu amigo 

Archimede Pettri, a firma Medina & Pettri, que ficava na Avenida Anhangabaú, na região 

central de São Paulo. Na fachada da empresa (figura 18) lê-se que eram oferecidos os serviços 

de reclames, letras, pinturas de prédios e anúncios.  

 

 
Figura 18: Fachada da empresa Medina & Pettri. 

 

Da imagem estática, foi um pulo para que explorasse o mundo em movimento e 

mergulhasse no cinema. Esta foi a arte que mais o projetou, levando a homenagens e 

premiações, ainda em vida, como já exposto anteriormente. A homenagem mais recente 

aconteceu em 2013, quando Medina completaria cento e vinte anos. Por iniciativa da Casa 

Guilherme de Almeida e do MIS, Museu da Imagem e do Som – São Paulo, com apoio da 

Cinemateca Brasileira, foi projetado o filme Fragmentos da Vida, de 1929, da dupla Rossi-

Medina, com acompanhamento musical da pianista Anna Claudia Agazzi, bisneta de Gilberto 

Rossi. Após a apresentação, houve um debate sobre a importância da música para o cinema e 

as paisagens sonoras presentes na São Paulo da década de 1920. Além da pianista que é 
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doutoranda em Artes pela UNESP, também participaram do debate Donny Correia, mestrando 

da ECA-USP e representante da Casa Guilherme de Almeida e Vera da Cunha Pasqualin, 

autora desta dissertação.  

A experiência em teatro amador, foi também crucial para que Medina pudesse buscar 

talentos, saber dirigir, produzir e pensar os personagens. O fato de ser melômano também o 

ajudou a preparar suas obras e transitar pelo mundo dos sons. Para suas criações 

cinematográficas, já eram encomendadas trilhas específicas, ainda nos tempos dos filmes 

mudos. As músicas eram executadas ao piano dentro do cinema durante as exibições do filme.  

A presença da música sempre foi notada ao longo da carreira de Medina. A coluna 

Rádio publicada em 19 de outubro de 1946 indica que a Rossi-Film todavia estava ativa neste 

ano. O texto discorre sobre o Dr. Antonio Sergi, que além de médico, foi músico e radialista 

da Rádio Cruzeiro do Sul. Medina refere-se a ele e comenta que, “convidado pela Rossi-Film, 

escreveu toda a partitura musical para a produção a ser lançada brevemente em nossos 

cinemas, sob o título: ‘Lágrimas de Palhaço’”16 (sic) (MEDINA, 1946-e). 

Mas foi a fotografia que abriu as portas para que Medina entrasse no mundo do 

rádio. O relato17 das suas duas filhas, Araceli e Esperança, conta os primeiros passos de 

Medina em rádio. 

Araceli: na época que nós éramos meninas, havia na rádio, acho que era 
Rádio Record, um programa infantil, de Joaquim Carlos Nobre.  
Esperança: Hammm... 
Araceli: É, você lembra dele? 
Esperança: Lembro. Perfeitamente. 
Araceli: Era um programa infantil e o Joaquim Carlos Nobre ideou um 
programa de fotografia dentro do programa infantil. E o papai, que nos 
levava sempre para os programas de rádio, onde nós tocávamos piano, nós 
duas. 
Esperança: É. Na hora infantil. 
Araceli: Na hora infantil. E o papai se interessou pelo programa e fez o 
programa de fotografia para crianças. Então ele nos levava na Praça da 
República pra tirar fotografias e depois nos levava pra Rádio Record, que 
montou um laboratório de revelação de filmes de fotografia. E as crianças 
participavam. Nós fazíamos as revelações, preparávamos os reveladores e 
fixadores dos filmes e todas as crianças participavam disso. Ficou um 
programa muito interessante. E mais tarde, o papai participou, depois da 
hora infantil, de um programa de rádio sobre fotografia, em que ele dava 
instruções de como fotografar, de como revelar. Foi interessante. E depois, 
quando ele não tinha tempo, que ele já trabalhava nessa época em rádio 
como radialista, o Fabiano18, de vez em quando, participava do programa 

                                                
16 Não foram encontradas outras referências a esta película nos arquivos pesquisados. 
17 Depoimento feito em vídeo para Vera da Cunha Pasqualin no dia 30 de maio de 2012. 
18 Araceli refere-se a Fabiano, filho mais velho de Medina. 
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dando também instruções de como fazer fotografia, revelar e fixar 
(PASQUALIN; FONSECA, 2012). 
 

Analisando cartas e recortes de jornais da época, sabemos que Araceli estava se 

referindo ao programa Instantâneos no Ar, lançado em 1937. Porém, revelando as 

imperfeições dos arquivos, não é possível afirmar se o programa fora lançado pela Rádio 

Difusora, Rádio Record ou Rádio Cruzeiro do Sul. Também existem registros do mesmo 

programa sendo produzido pela Rádio Bandeirantes. De qualquer forma, interessa-nos dizer 

que Instantâneos no Ar era um programa sobre a fotografia, uma linguagem puramente visual, 

porém explorada de maneira exclusivamente auditiva. Já apresentava interatividade com os 

ouvintes, pois Medina promovia concursos e premiações. O programa recebia as fotografias 

do público e as imagens eram comentadas por Medina na rádio. Os concursos agitaram os 

amantes da fotografia, como retratado em nota de jornal19 (figura 19). Encontramos também 

um álbum (figura 20) doado por Medina ao Foto-Cine Clube Bandeirantes, infelizmente em 

estado precário, que reúne as fotografias com menção honrosa, que haviam sido enviadas 

pelos ouvintes deste mesmo programa. 

 

 
Figura 19: Recorte de jornal sobre programa Instantâneos no Ar. 

 

                                                
19 Esta nota foi encontrada no Arquivo José Medina, porém sem registro de veículo ou data de publicação. 
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Figura 20: Álbum de fotos participantes do programa Instantâneos no Ar. 

 

A fotografia foi marcante para Medina também fora das ondas sonoras e seu ápice 

aconteceu quando produziu o álbum São Paulo o que foi e o que é, em 1954. Seu olhar sobre 

a metrópole pode ser visto tanto nesta publicação, como no filme Fragmentos da Vida, de 

1929, que, por vezes, desviava um pouco da trama central para homenagear a cidade que o 

acolheu, como se fora um álbum em movimento. Em entrevista concedida por Medina a 

Tizuka Yamasaki20, em 1977, o artista-comunicador começa a descrever Fragmentos da Vida 

como um “documentário de São Paulo”, ao invés de centrar-se no enredo principal, que 

tratava de um vagabundo que tentava ser preso para passar o inverno abrigado na cadeia. De 

forma estática ou em movimento, Medina retratou São Paulo adaptando-se à linguagem de 

cada meio. 

O Arquivo José Medina, com relação a rádio, inclui a coluna que aborda o tema da 

comunicação e especialmente sobre este meio. Como já citado anteriormente, Medina 

publicou sua coluna Rádio no Jornal de São Paulo. Este espaço dedicado ao rádio foi também 

o palco impresso para a publicação de roteiros de algumas peças radiofônicas que fazem parte 

do corpus da nossa pesquisa. Adaptações eram feitas entre o roteiro produzido para os 

radiatores, radiatrizes, locutores e técnicos das emissoras de rádio e os textos posteriormente 

publicados no jornal, conforme veremos no próximo capítulo. 

Porém, esta coluna não foi a primeira experiência jornalística de Medina, que 

                                                
20 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=88ImT2OlY8s>. Acesso em: 20 set. 2013. 
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produziu o Rossi-Jornal, um cine-jornal21 que chegou a ter subsídio do governo do Presidente 

do Estado de São Paulo, Washington Luiz. O jornal era exibido nas salas de cinema antes das 

películas principais, entre janeiro de 1922 e julho de 192422, e apresentava os acontecimentos 

da quinzena, incluindo a cobertura dos atos oficiais. Esta foi a primeira subvenção da história 

do cinema paulista, que curiosamente, saía dos cofres da Secretaria de Agricultura. 

O repertório diversificado de Medina foi revelado ao adaptar obras literárias ou 

inspirar-se em músicas para criar seus filmes cinematográficos e peças radiofônicas. Foi o 

caso do conto The Cop and the Anthem do escritor estadunidense O. Henry, que foi adaptado 

para o filme Fragmentos da Vida, em 1929. O mesmo conto, anos mais tarde, em 1952, 

inspirou também Páginas da Vida23, interpretado por Marilyn Monroe e Charles Laughton.  

Já contos do livro Praia Viva, de Lygia Fagundes Telles, ganharam vida em 

radiocontos, irradiados pela equipe da Rádio Cruzeiro do Sul, em agosto de 1946, no 

programa Romance Condensado (anexos B e C).  

Obras em outros idiomas também inspiraram Medina, como no caso da série 

Crônicas sobre o motivo do Tango (anexos D a N), baseadas no ritmo argentino. Destacamos 

também uma série de peças feitas por Medina a partir do romance policial do autor italiano 

Paolo Levi. O Método do Detetive Righi foi ao ar em seis episódios pela Rádio Cultura, no 

programa Vesperal das Sextas-Feiras, de 24 de novembro até 29 de dezembro de 1950. Após 

as primeiras irradiações, o autor enviou carta (figura 21), felicitando Medina pela sua 

habilidade em traduzir, interpretar e dirigir artisticamente a obra. 

 

                                                
21 A Rossi-Film produziu cine-jornais de 1920 até 1930. 
22 Informação obtida em discurso proferido por Medina no MASP, em 1972. 
23 Título Original: O. Henry's Full House. Ano: 1952. País: EUA. Direção: Henry Hathaway, Howard 
Hawks, Henry King, Henry Koster, Jean Negulesco. Produção: André Hakim. Roteiro: Richard L. Breen, Walter 
Bullock, Ivan Goff, Ben Hecht, O. Henry, Nunnally Johnson, Charles Lederer, Ben Roberts, Lamar Trotti. 
Fotografia: Lloyd Ahern, Lucien Ballard, Milton R. Krasner, Joseph MacDonald. Música: Alfred Newman. 
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Figura 21: Carta de Paolo Levi a Medina, 1950. 

 

Há ainda o caso que Medina nomeou de Fantasia Radiofônica, quando em 1947 

apresentou na Rádio Cultura uma peça seriada inspirada na obra musical Sonho de Amor, do 

compositor húngaro Franz Liszt.Além de trazer o universo musical para uma dramatização 

radiofônica, ele ainda publicou, em forma de roteiro, a mesma fantasia radiofônica no Jornal 

de São Paulo. Da música para o rádio em forma de peça dramatizada, de performance para o 

jornal em forma de roteiro. Esta peça pertence ao corpus da nossa pesquisa e encontra-se 

transcrita no apêndice D. 

Em sua coluna Rádio, Medina nos deixa pistas sobre a sua consciência de linguagem, 

ao defender, por exemplo, no texto Linguagem Singela e Despretensiosa, que  
o radio precisa formar uma literatura propria (...) Até mesmo nos programas 
educativos, muito mais proveitoso seria, o uso de uma literatura tão clara e 
simples quanto possível, evitando os termos difíceis e rebuscados, sem 
contudo, é claro, desvirtuar os princípios gramaticais do idioma e sem fugir 
do vernáculo (…) Pensamos portanto, que escrever bem, não é escrever 
‘difícil’, mas com simplicidade e clareza. É o que devem fazer os escritores 
radiofonicos (sic) (MEDINA, [1946 ou 1947-b]). 
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E no texto Peças Radiatrais, da mesma coluna, opinou que 

A redação de peças para radiatro, ou mesmo a adaptação radiofonica de 
contos e romances, ainda que não pareça, exige uma tecnica especial, as 
vezes mais dificil do que o teatro ou o cinema, porquanto para estes, a parte 
visual e auditiva podem ser conjugadas para um efeito altamente emotivo no 
espirito do espectador; ao passo que o radio exige cuidado e uma acurada 
atenção a fim de transformar em som toda a parte visual visando uma 
perfeita compreensão de todos os detalhes por parte dos radiouvintes. (...) 
Outra condição primordial ao escrever peças radiatrais, é sem duvida a 
singeleza de linguagem, evitando tanto quanto possivel os floreios literarios 
e certos termos pouco conhecidos entre as massas (sic) (MEDINA, [1946 ou 
1947-c]). 

 

As atividades feitas por Medina aconteciam de maneira paralela e, de forma natural, 

fazia a transição entre as linguagens. Não importava qual o meio de fruição de suas ideias, ele 

estava sempre adaptando a linguagem, adequando-se à mídia que estivesse à sua disposição, 

para que pudesse levar o seu conteúdo ao público, fosse na sala de cinema, através das 

páginas de um livro de fotografias, em colunas jornalísticas, ou ainda para as pessoas que 

estivessem com os ouvidos colados ao receptor de rádio.  
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3. CONSTRUÇÕES NARRATIVAS E A MATRIZ MELODRAMÁTICA 

O radiatro é uma espécie de 
romance para os ouvidos. Ouvindo 
junto ao receptor equivale a 
aplicar as faculdades sensitivas de 
todos os sentidos.24 

 

Para compreender os desafios que norteiam a produção de rádio nos anos 1940, 

especialmente em São Paulo, faremos um breve histórico, apresentando as características mais 

relevantes e a necessidade de equilíbrio entre os interesses do Estado, do público e dos 

anunciantes. 

Neste capítulo, também abordamos as questões da produção de textos a partir do 

século XVIII e evidenciamos a predominância do público feminino como leitor de romances. 

Além dos romances amplamente escritos em forma de livros, também seguiremos a trilha do 

folhetim, até chegar ao radiatro e à publicação de roteiros de peças radiofônicas no jornal. 

Só então passaremos a abordar a produção das narrativas de rádio de José Medina, 

cuja característica percebida é a do melodrama, conforme descrito por Jesús Martín-Barbero 

(2009). Serão feitas análises dos cinco roteiros pertencentes ao corpus de nossa pesquisa, 

especialmente os traços que nos fazem colocá-los na matriz melodramática. 

Seguindo na análise, vamos estudar o papel das performances no rádio como 

produtoras de memória, além do uso das indicações sonoras que exploram o espaço dentro do 

estúdio de rádio, instigando os sentidos dos ouvintes e leitores.  

 

3.1 A produção de rádio nos anos 1940 em São Paulo  

Para darmos início às análises dos textos pertencentes ao nosso corpus de pesquisa, 

faz-se necessário expor algumas lógicas que norteavam a produção midiática durante as 

primeiras décadas do século XX. Desta forma, passamos a apresentar elementos do contexto 

presentes na capital paulista até a década de 1940, foco dos nossos estudos.    

Os cidadão das metrópoles, imersos na era moderna, veem-se rodeados por um 

bombardeio frenético de novas imagens e conteúdos que os envolvem em suas vidas 

cotidianas. 

A imagem mental é ‘estrutura essencial da consciência, função psicológica’. 
Não é possível dissociá-la da presença do mundo no homem, da presença do 
homem no mundo. É, para ambos, o intermediário recíproco. Ao mesmo 

                                                
24 Nota da coluna Rádio, do Jornal de São Paulo, publicada em 21/09/1946, página 6. 
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tempo, contudo, a imagem não passa dum duplo, dum reflexo, isto é, duma 
ausência. Sartre diz que ‘a característica essencial da imagem mental é uma 
certa forma que o objecto (sic) tem de estar ausente na sua própria presença’. 
Acrescente-se também, o recíproco: de estar presente na sua própria 
ausência. Como igualmente diz Sartre, ‘o original incarna-se, desce à 
imagem’. A imagem é uma presença vivida e uma ausência real, uma 
presença-ausência (MORIN, 1997, p. 42). 

 

As imagens formadoras deste duplo descrito por Edgar Morin recorrem à memória 

de repertórios internos, conscientes ou não, para a criação das narrativas, contadas a partir do 

ausente. Os cinematógrafos haviam conquistado a sociedade paulistana que, na década de 

1940, já contava com oitenta e oito salas de projeção para desfrutar das películas que 

estivessem sendo exibidas (SANTORO, 2005, p.11). Novamente recorremos a Edgar Morin, 

que descreve o encantamento das multidões pelo cinema, ao dizer que “não era pelo real, mas 

pela imagem do real, que a multidão se comprimia às portas do Salon Indien. Lumière tinha 

conseguido perceber e explorar o encanto da imagem cinematográfica” (MORIN, 1997, p. 

33). 

Mas o encantamento desta sociedade também era percebido por meio do consumo. 

Roger Silverstone nos apresenta o consumo como um jogo, uma experiência, “uma dimensão 

que se sobrepõe, inevitavelmente, à brincadeira e à performance, e na qual, pode-se dizer, 

tanto a brincadeira como a performance são mobilizadas a serviço de nossa participação na 

vida econômica”. O autor discute a relação entre o consumo e a mídia como pague, jogue e 

exiba (SILVERSTONE, 2002, p. 147).  

Como bem lembrado por Mônica Nunes, em sua obra A memória na mídia: a 

evolução dos memes de afeto, a palavra adquire função importante para o fortalecimento do 

pensamento com aspectos mágicos, míticos, religiosos, estéticos e técnicos. 

A explosão dos símbolos na vida social enlaçada ao surgimento do 
pensamento mágico/mítico/religioso/estético/técnico reforça a ideia, aqui 
exposta, de uma progenitura emocional ativada, como estamos afirmando, na 
memória midiática ancestral, fruto do segredo e do aspecto mágico ligado à 
palavra, que nomeia, tornando presente um conceito/objeto ausente, 
vivificando-o. A magia da palavra recrudesce as expressões psicoafetivas 
(NUNES, 2001, p. 87). 

 

Seguindo este pensamento, como consumo simbólico de imagens ausentes, 

materializadas no rádio pela palavra e pelo som, a escuta neste veículo tem grande impacto no 

período. Antonio Pedro Tota, em seu livro A locomotiva no ar: rádio e modernidade em São 

Paulo 1924-1934, ilustra a capital paulista e ressalta a transformação do rádio de um meio 

elitista para a consolidação de uma programação mais popular. 
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A locomotiva São Paulo queria arrastar os vagões atrasados da União para 
uma guerra. O veículo do apelo foi o rádio. Um rádio que naquele momento 
se afirmava com características marcadamente paulistas. Realiza-se aqui o 
primeiro movimento em direção à efetivação de um rádio que rompia com 
uma programação elitizada para transformar-se num rádio mais popular. 
Surgia uma programação que retratava tipos humanos, cenas de rua, de um 
cotidiano típico da cidade com fortes matizes cosmopolitas (TOTA, 1990, p. 
15). 
 

Para entender as lógicas de produção radiofônica, partilharemos da visão de Jesús 

Martín-Barbero, que descreve o surgimento da cultura de massa, não como perda de valor 

cultural, mas como “‘aparição das massas no cenário social’, desde a concentração industrial 

de mão-de-obra nas grandes cidades, tornando visível a força das massas, até a constituição 

do massivo enquanto modo de existência do popular” (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 173-

174). 

Este perfil mais popular do rádio e que retrata o cotidiano cosmopolita, tomado 

também pelas imagens em movimento, encontra-se estabelecido no período em que José 

Medina trabalhou para as emissoras radiofônicas paulistanas, a partir do final da década de 

1930. “O novo meio de comunicação revolucionou a relação cotidiana do indivíduo com a 

notícia, imprimindo uma nova velocidade e significação aos acontecimentos” (CALABRE, 

2004, p. 9). Sobre os anos de atuação de Medina em rádio, Maria Elvira Bonavita Federico 

aponta o período de 1935 até 1954 como a segunda fase da radiodifusão, em que  
O popular está presente nesta segunda fase da evolução do rádio (...) 
juntamente com o conceito de comunicação de massa, do seu enfoque e 
mecanismos da produção-consumo, ligados à sociedade industrial que já se 
evidenciavam no início do Estado Novo. (...) O rádio foi levado a se inserir 
na estrutura política e econômica, passando a ser veículo ideológico-
publicitário de estimulação ao consumo” (FEDERICO, 1982, P. 57-58). 
 

O rádio passou a ser, então, largamente consumido como bem simbólico e propulsor 

de consumo material e midiático. Como produto de entretenimento, tornou-se um 

companheiro nos lares paulistanos. E na disputa por radiouvintes e anunciantes, entrava em 

jogo a divulgação do elenco das emissoras. Ter um elenco de prestígio, poderia significar o 

sucesso da rádio e o desejado retorno econômico. 
Com a instituição efetiva e marcante da publicidade, as emissoras 
começaram a ter uma programação mais agressiva, com apelos à massa e foi 
deflagrado um sistema competitivo, onde valia tudo e onde o poder 
econômico mais alto vencia. Este último justificado porque com o dinheiro 
se podia comprar todo o elenco de uma emissora (FEDERICO, 1982, p. 58). 
 

Por conta do exposto, as emissoras tratavam de produzir catálogos e fotos 

autografadas de seus artistas com o intuito de conquistar, ainda mais, o coração dos ouvintes 
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e, consequentemente, o disputado bolso dos anunciantes. Podemos ver o exemplo do catálogo 

da PRE4 - Rádio Cultura25, figuras 22 a 25, que exibe seu elenco. 

 

 
Figura 22: Estrelas do Rádio Teatro da Rádio Cultura. 

 

 

                                                
25 Não pudemos identificar como e onde tais catálogos eram distribuídos. Este material foi encontrado no 

Arquivo José Medina. 
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Figura 23: Humoristas e Músicos da Rádio Cultura. 

 

 
Figura 24: Programadores, Cantores e Cantoras da Rádio Cultura. 



 

 

60 

 
Figura 25: Maestros, Locutores e destaque para José Medina no catálogo da Rádio Cultura. 

 

As emissoras passaram também a anunciar em jornal, por vezes com slogans 

ousados, divulgados constantemente nas suas programações. “Essa prática se transformou em 

verdadeira obsessão, saturando, em todas as emissoras de São Paulo e Rio de Janeiro, como 

‘O maior’, ‘A melhor’ etc.” (FEDERICO, 1982, p. 59). Em nossa pesquisa no Arquivo 

Público do Estado de São Paulo, encontramos alguns anúncios de emissoras de rádio que 

ilustram este ponto, como o caso da Rádio Cultura de Poços de Caldas, que se dizia “a maior 

pequena emissora do Brasil”, conforme figura 26. 

 

 
Figura 26: Anúncio publicado no Jornal de São Paulo, em 2 de outubro de 1946. 
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Outra prática observada em nossa pesquisa, foi a publicação de teaser sobre a 

programação, como podemos ver na figura 27. As emissoras passaram a perceber que o 

público leitor de jornal poderia coincidir com os seus radiouvintes, portanto começaram a 

publicar a programação radiofônica, chamando público para seus produtos, como na figura 

28, que apresenta a programação noturna da Rádio Cultura, inclusive com o programa 

Instante Romântico, de José Medina. 

 

 
Figura 27: Anúncio publicado no Jornal de São Paulo, em dezembro de 1946. 

 

 
Figura 28: Anúncio da programação da Rádio Cultura no Jornal de São Paulo, em 1946. 
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Mas também notava-se uma divisão da verba publicitária, que passava a direcionar 

parte do bolo para o rádio, além do jornal. Foi então que se reforçou a ideia de grupos de 

comunicação, incluindo veículos de mídia impressa e rádio. “As emissoras conectadas com os 

grandes jornais começaram a despontar nesta fase”(FEDERICO, 1982, p. 62). 

Os conteúdos passaram a se cruzar. As emissoras de rádio aproveitavam as redações 

dos jornais para apresentar seus programas jornalísticos. Já os jornais falavam sobre o meio 

rádio em seções especiais. Além do Jornal de São Paulo, que trazia a coluna Rádio, escrita por 

José Medina, identificamos que o Jornal da Manhã também publicava, periodicamente, uma 

coluna com o mesmo tema. Estas relações reforçavam o tratamento do público como 

indivíduos permeáveis a mais de um tipo de mídia.  

Estas práticas coincidem também com a chegada dos Institutos de Pesquisa, 

responsáveis pela medição de audiência.  
O IBOPE surgiu em 13 de maio de 1942, fundado por Auricélio Penteado, 
talvez da necessidade de determinação com precisão sobre a participação dos 
vários veículos junto ao público, pois tanto jornais como emissoras de rádio 
apregoavam a situação de popularidade que melhor lhes conviesse para 
convencer os anunciantes a destinarem seus investimentos publicitários. Não 
havia, portanto, critérios objetivos para avaliação da intensidade e 
abrangência de atendimento nem tampouco características definidas da 
população alvo dos meios (FEDERICO, 1982, p. 67). 
 

Com o surgimento e consolidação do rádio como mídia de massa, surgiu também a 

necessidade de se estabelecer uma linguagem própria, que facilitaria o diálogo com os 

ouvintes. Mario de Andrade fez uma reflexão sobre este tema, ao dizer que 
A língua, no seu sentido, digamos, abstrato, é uma propriedade de todo o 
grupo social que a emprega. Mas isto é uma mera abstração, essa língua não 
existe. O tempo, os acidentes regionais, as profissões se encarregaram de 
transformar essa língua abstrata numa quantidade de linguagens concretas 
diversas. (...)  
Ora, existe a linguagem do rádio também. O simples problema de alcançar o 
maior número de pessoas, de lhes ser acessível e as convencer a todas, 
obriga o rádio a uma linguagem mista, complexa, de um sabor todo especial, 
a começar pelo ‘Amigo ouvinte’, que da linguagem dos púlpitos passou para 
a do rádio (ANDRADE, 2005, p. 115). 
 

 Encontramos, nos roteiros de José Medina, alguns vestígios sobre o tratamento dado 

ao radiouvinte. Os roteiros de peças radiofônicas já pesquisados demonstram que o locutor 

dialogava com seu público utilizando os termos “amados ouvintes”, “gentis ouvintes”, ou 

mesmo “queridos ouvintes” e “amigos ouvintes”. Em algumas peças, referia-se diretamente às 

mulheres, evidenciando o perfil do público que o ouvia no momento. Este tipo de tratamento 
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utilizado nas transmissões pelo rádio contribui para a construção de uma intimidade com os 

ouvintes, que caracteriza a linguagem radiofônica até hoje. 

 Outro elemento importante que é evidenciado ao se analisar a linguagem radiofônica, 

é a constância, a continuidade, a ritualização do tempo. Harry Pross, em entrevista a Norval 

Baitello e José Roberto Barreto (1992), comenta que 

sem o ritmo social, que concilia os ritmos individuais entre si e com o ritmo 
cosmológico, não haveria atividade social. A atividade social precisa ser 
ordenada em um rito de calendário, que constitui o rito básico de toda 
sociedade. É por ele que se orienta o rito do trabalho na sociedade industrial, 
enquanto na agricultura o ritmo cosmológico desempenha o papel mais 
importante. E aí vem os veículos de comunicação de massa que naturalmente 
se aproveitam disto. As mais altas frequências da sociedade industrial estão 
no final dos ritos do trabalho, aquilo que chamamos de ‘lazer’ (PROSS apud 
BAITELLO; BARRETO, 1992, p. 3). 
 

Ao transmitir sua programação diária aos ouvintes, auxilia na função de lazer que 

promove o desligamento temporário das mazelas, reproduz conteúdos culturais gratuitos, 

exercita as mentes, desperta afetos, estimula a imaginação. Ajuda a pôr ordem no caos e a 

afirmar a certeza da continuidade da vida cotidiana, por meio da programação e da escuta 

ritual que proporciona, especialmente em emissoras consideradas mais populares. 
O ritual situa-se no eixo do entretenimento: relaxamento da consciência, 
perda da vigília, automatismo, eliminação da vida cotidiana. A participação 
nos atos comunicativos, incluídos nos ritos do calendário, enquadra também 
o receptor no rito (NUNES, 1993, p. 33). 
 

Porém, o rádio, além de entreter, despertar lembranças, organizar, informar e servir 

como estímulo ao consumo, também representava um meio para difusão de ideias e para se 

fazer política. Ao apresentar um balanço sobre o rádio paulista no ano de 1946, em publicação 

na coluna Rádio do Jornal de São Paulo no dia 31 de dezembro de 1946, José Medina fala 

sobre a importância da mídia impressa e do rádio para a sociedade da época, dando voz às 

lutas que se travavam.  
Para controlar toda essa calamidade tivemos em defesa do massacrado povo, 
a palavra escrita e falada: a imprensa e o radio. Não fora essa linha de 
barragem e os exploradores teriam avançado até ao aniquilamento. Acresce 
ainda que o radio, alem do trabalho de equipe organizado para protestar e 
reclamar contra toda a sorte de abusos, é ao mesmo tempo um excelente 
meio de diversão. Há quem diga mesmo que o radio é o unico meio de 
distração das classes menos favorecidas (sic) (MEDINA, 1946-h). 
 

A formação dos conteúdos produzidos para os veículos de comunicação de massa 

apresentava grande variedade de repertório para poder explorar a criatividade e entregar ao 

público produções de interesse geral. O conteúdo transmitido pelas ondas do rádio tinha 

também uma função lúdica, de lazer, de entretenimento, que pode ser vista na mídia de mãos 
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dadas com o homem médio, descrito por Edgar Morin. 

Qual é esse homem universal? É o homem puro e simples, isto é, o grau de 
humanidade comum a todos os homens? Sim e não. Sim, no sentido de que 
se trata do homem imaginário, que em toda parte responde às imagens pela 
identificação ou projeção. Sim, se se trata do homem-criança que se encontra 
em todo homem, curioso, gostando do jogo, do divertimento, do mito, do 
conto. Sim, se se trata do homem que em toda parte dispõe de um tronco 
comum de razão perspectiva, de possibilidades de decifração, de inteligência 
(MORIN, 2011, p. 35). 
 

 Como veremos no decorrer deste trabalho, mesmo produzindo obras para este 

homem médio, José Medina demonstrava cuidado com os conteúdos apresentados ao seu 

público e, desde os tempos em que se dedicava ao cinema, tentava trabalhar com temas que 

pudessem contribuir para a sociedade, promovendo alguma forma de reflexão. Sua 

compreensão sobre o mercado e as suas lógicas de produção aparecem diversas vezes na 

coluna Rádio, como no caso da publicação feita no dia 25 de setembro de 1946, com o título 

Programações Noturnas. 
Há dias nos referimos nesta coluna à organização de programas. Fizemos ver 
por A e mais B, a conveniencia da variedade de generos de programas, de 
sorte a agradar o maior numero possivel de radiouvintes. Algumas emissoras 
já compreenderam tal conveniencia e estão apresentando programações 
noturnas bem variadas e sobretudo, bem organizadas. São programas nos 
quais se inclui boa musica, cronicas, ‘sketch’, humoristas, cantores, criticos, 
noticiarios, etc. (MEDINA, 1946-i). 
 

O equilíbrio de forças que desafiava a produção de rádio estava bastante presente nos 

tempos de Getúlio Vargas no poder. Tempos que demandaram dos artistas e dos meios de 

comunicação um ajuste aos moldes do governo, que enxergava a mídia como um meio de 

difusão dos valores que o Estado Novo pregava: “uma ideologia nacionalista dedicada à 

construção de um capitalismo urbano-industrial, num país defendido contra influências 

estrangeiras, e voltado para sua própria cultura e seus valores tradicionais” (JAMBEIRO, 

2004, p. 14). 

O governo usava sua estrutura estatal para controlar as produções radiofônicas e, a 

este respeito, encontramos dois exemplos no Arquivo José Medina. O primeiro é uma carta de 

Ernesto Geisel (figura 29), enquanto trabalhava para o governo de Getúlio Vargas, endereçada 

a José Medina em 1940, solicitando a ficha de controle para que pudesse ser feita a análise do 

programa Estímulo, que era produzido por Medina na Rádio Bandeirantes.  
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Figura 29: Carta de Ernesto Geisel para José Medina, de 1940. 

 

Outro exemplo é o carimbo do Censor, com assinatura em todas as páginas, 

encontrado em alguns roteiros originais de peças radiofônicas, como no exemplo da figura 30, 

que mostra a obra Assim são os matrimônios,  escrita por Medina para a Rádio Cultura, em 

1950. 

 
Figura 30: Fragmento de roteiro radiofônico com carimbo do Censor. 

 

O governo também influenciou a estrutura financeira das emissoras das rádios, que 

surgiram como sociedades ou clubes, uma vez que, “a legislação proibia a veiculação de 

propaganda pelo sistema de ‘radiotelefonia’, o que levava as estações a se valerem do recurso 

financeiro das mensalidades para sua sustentação. Isto tornava a prática do rádio-amadorismo 
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restrita a pessoas de posse” (TOTA, 1990, p. 27). As emissões de programas eram 

concentradas em dias e horários e apresentadas através dos poucos aparelhos disponíveis, em 

clubes “onde os sócios se reuniam para ouvir a única emissora existente na cidade ou 

programas de emissoras estrangeiras” (TOTA, 1990, p. 28). O custo de aparelhos de rádio, em 

agosto de 1924, eram equivalentes a mais do que o dobro de um salário mensal de “uma 

família de trabalhadores composta de cinco pessoas, moradora no bairro de Pinheiros (...) 

pode-se deduzir que poucos tinham acesso a esse novo bem de consumo durável” (TOTA, 

1990, p. 28). E como escrito por Othon Jambeiro, 
Até meados da década de 30, radiodifusão, radiotelegrafia e radiotelefonia 
eram consideradas atividades similares, utilizadas principalmente pelas elites 
econômicas, sociais e intelectuais. O rádio tinha como audiência, para seus 
programas de literatura, ciência e música clássica, famílias da alta sociedade, 
artistas e intelectuais (JAMBEIRO, 2004, p.16). 
 

No início da radiodifusão no Brasil, as famílias não estavam preparadas para receber 

este novo aparelho, que foi ganhando, aos poucos, o lugar de destaque nos lares. 
Ao longo de 1926 e 1927 foram se multiplicando nos jornais e revistas os 
anúncios de aparelhos de rádio e de firmas especializadas em instalá-los – 
necessárias, já que as casas não estavam preparadas pra receber aquela 
novidade. A modernidade invadia os lares, interferia na vida privada, no 
cotidiano familiar; o rádio gradativamente passava a ocupar um lugar de 
destaque nas salas das residências (CALABRE, 2004, p. 23). 
 

Encontramos alguns anúncios de aparelhos de rádio, enquanto pesquisávamos o 

Jornal de São Paulo, em suas edições de 1946. O estímulo ao consumo, mesmo depois de duas 

décadas do período citado por Lia Calabre, continuava a aparecer nas páginas dos periódicos, 

como vemos nos exemplos das figuras 31 a 36. 
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Figura 31: Anúncio de aparelhos de rádio – Mesbla, Jornal de São Paulo, 1946. 

    
Figura 32: Anúncio de aparelhos de rádio – Azevedo & Valente, Jornal de São Paulo, 1946. 
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Figura 33: Anúncio de aparelhos de rádio – Casa Soares, Jornal de São Paulo, 1946. 

 

    
Figura 34: Anúncio de aparelhos de rádio – Casa São Nicolau, Jornal de São Paulo, 1946. 
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Figura 35: Anúncio de aparelhos de rádio – Rádios Pilot, Jornal de São Paulo, 1946. 

 

    
Figura 36: Anúncio de aparelhos de rádio – Assumpção, Jornal de São Paulo, 1946. 
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A década de 1930 trouxe a consolidação de duas importantes mudanças para a 

transformação do perfil do público ouvinte de rádio. De um lado, o desenvolvimento da 

indústria fez com que os aparelhos de rádio ficassem mais acessíveis para a aquisição pelas 

famílias. A programação de rádio passou dos exclusivos salões dos clubes elitistas para as 

salas das famílias paulistanas, que poderiam desfrutar, com maior conforto, desta nova forma 

de entretenimento e difusão de informação. 

Por outro lado, foi a partir do Decreto nº 21.111, de 1º de março de 1932, que o 

governo passou a permitir a veiculação de propaganda pelo rádio, limitada a dez por cento do 

tempo de transmissão. Esta iniciativa do governo promoveu uma alteração nos perfis dos 

programas irradiados, a fim de agradar o maior número possível de ouvintes, para exaltar os 

produtos e serviços anunciados pelas empresas patrocinadoras e anunciantes. Sintetizando o 

contexto dos anos 1930, Othon Jambeiro nos diz que, 
Com a industrialização do centro sul brasileiro, o mercado para bens de 
consumo expandiu-se gradualmente para outas partes do país. Com isso, as 
emissoras de rádio começaram a ter patrocinadores e tornaram-se bem 
sucedidas comercialmente. A programação que antes enfatizava notícias e 
alta cultura, dirigida apenas àquelas camadas com posses suficientes para 
adquirir um aparelho de rádio, foi sendo mudada com a introdução de 
programas de entretenimento, destinados a atender às novas camadas de 
consumidores, situadas nas classes média e baixa (JAMBEIRO, 2004, p. 
16). 

 

A partir das palavras de Maria Elvira Bonavita Federico, podemos dizer que na 

década de 1940, período foco de nossos estudos, o rádio viveu sua “época de ouro” 
A par do movimento contínuo em direção à consolidação, já evidenciado no 
tópico anterior, houve, entre 1934 e 1954, índices acelerados de 
acrescentamentos de emissoras. Destacamos, pela importância no panorama 
histórico da radiodifusão, a Rádio São Paulo (SP), Rádio Bandeirantes (SP), 
Rádio Record (SP), Rádio Pan-Americana (SP), Rádio Tupi (SP), Rádio 
Difusora (SP), Rádio Mayrink Veiga (RJ) e principalmente a Rádio Nacional 
do Rio de Janeiro, porque melhor evidenciou nessa fase a idade de ouro do 
rádio e o seu aspecto empresarial (FEDERICO, 1982, p. 58). 

 

E para permitir este apogeu das emissoras citadas, a publicidade passou a entrar na 

equação do desenvolvimento dos programas com força total e o rádio tornou-se o principal 

veículo de divulgação dos produtos e serviços que invadiam os lares paulistanos. Sobre o 

esforço das emissoras na conquista de público e, consequentemente, mais anunciantes, Lia 

Calabre afirma que 
Apesar das interferências da censura, as emissoras de rádio foram se 
desenvolvendo, tornando-se altamente populares. Em busca de uma boa 
aceitação de seus produtos, as emissoras de rádio foram adequando a 
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programação às peculiaridades do meio e às exigências do público 
(CALABRE, 2004, p. 21). 
 

Preocupado com as lógicas que norteavam a produção radiofônica, identificamos 

cinco textos publicados por José Medina na coluna Rádio do Jornal de São Paulo, nos últimos 

meses de 1946. Publicidade pelo Rádio I (anexo O); Publicidade pelo Rádio II (anexo P); 

Publicidade pelo Rádio III (anexo Q); Títulos e Slogans (anexo R) e Ideias novas para 

publicidade no radio (anexo S), discorrem sobre as mudanças sugeridas por Medina na forma 

de comercialização dos anúncios, passando de longos e repetidos textos para cotas de 

patrocínio de programas, de forma mais inteligente para promover os produtos e não 

aborrecer tanto os ouvintes, que, nessa época, já contavam com uma grande variedade de 

emissoras e bastava girar o dial para encontrar programas mais interessantes. Saber 

comercializar anúncios era, portanto, vital para a retenção do público e para o aumento de 

espaços publicitários. 

Feito este panorama sobre rádio nos anos 1940, evidencia-se a necessária habilidade 

dos produtores, como José Medina, que deveriam estar sempre atentos para equilibrar os 

interesses do governo e dos anunciantes e para fazer suas vozes chegarem até os ouvidos do 

público. 

 

3.2 O consumo doméstico de romances, folhetins e radiatros 

Antes de iniciarmos as análises dos roteiros escritos por Medina, pedimos licença 

para fazermos mais um pequeno retorno à história, que nos ajudará a compreender os hábitos 

do público ouvinte de peças de rádio e leitor de temas românticos em jornal.  

Ian Watt, em sua obra A Ascensão do Romance, fala sobre o surgimento deste gênero 

literário e a sua expansão no mercado e aponta elementos importantes do início do século 

XVIII, tempo em que havia grande número de analfabetos e que a produção literária era 

acessível financeiramente apenas para as camadas mais abastadas da sociedade.  

Porém, com o passar dos anos, alguns aspectos contribuíram para a expansão do 

romance, tais como os avanços tecnológicos que permitiram mais tempo livre para as 

mulheres na metade do século XVIII, quando “já não eram necessários os velhos deveres da 

dona de casa, como fiar e tecer, fazer pão e cerveja, fabricar velas e sabão, entre outros, pois 

muitos artigos agora eram manufaturados e podiam ser comprados nas vendas e mercados” 

(WATT, 2010, p. 47). A leitura passou a ser a principal ocupação das mulheres, que também 

não podiam frequentar os mesmos ambientes de lazer que os homens. 
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O crescimento do número de escolas e de bibliotecas ao longo do século XVIII 

também contribuiu para o aumento do público leitor de romances, sobretudo entre as 

mulheres. 
A maioria das bibliotecas circulantes continha todo tipo de literatura, porém 
o romance constituía a principal atração e sem dúvida foi o gênero que mais 
contribuiu para ampliar o público leitor de ficção ao longo do século. Foi 
também a forma literária que suscitou o maior volume de comentários 
contemporâneos sobre a extensão da leitura às classes inferiores. (...) Assim, 
é provável que até 1740 o alto preço dos livros impedisse que uma parcela 
substancial do público leitor tivesse participação integral na vida literária e 
que essa parcela se compusesse basicamente de possíveis leitores de 
romance, muitos dos quais seriam mulheres (WATT, 2010, p. 45). 
 

Outra importante mudança ressaltada por Ian Watt foi a produção de obras literárias 

por encomenda, que passou das ricas mãos dos mecenas, que pagavam aos autores por 

conteúdos acessíveis a poucos, para o controle do mercado, que encomendava romances que 

deveriam ser escritos com rapidez e em grande volume para abastecer as prateleiras londrinas 

da segunda metade do século XVIII.  
Uma vez que o principal objetivo do escritor deixava de ser satisfazer os 
padrões dos mecenas e da elite literária, outras considerações adquiriram 
nova importância. Pelo menos duas delas devem ter estimulado a prolixidade 
do autor: primeiro, escrever de maneira bem explícita e até mesmo 
tautológica podia ajudar os leitores menos instruídos a compreendê-lo 
facilmente; e segundo, como quem lhe pagava era o livreiro e não o 
mecenas, rapidez e volume tendiam a se tornar as supremas virtudes 
econômicas (WATT, 2010, p. 59). 
 

A prosa ganhou espaço, deixando os versos de lado, por não favorecerem a nova 

lógica estabelecida, que agora promovia a quantidade, em detrimento do apuro literário. E não 

importava aos livreiros se havia riqueza de rimas ou a descrição pormenorizada da sala de 

visitas da mocinha da história narrada. O que interessava era a rapidez para colocar mais um 

novo produto no mercado. 

Percebe-se que esta mudança acabou por influenciar também o estilo de escrita e por 

ampliar o público leitor, que com conteúdos de mais fácil compreensão, eram mais atraentes 

àqueles com menos estudo. Ian Watt segue justificando a expansão do romance ao dizer que 

“o realismo formal do romance permite uma imitação mais imediata da experiência individual 

situada num contexto temporal e espacial do que outras formas literárias”. (2010, p. 35) Da 

mesma forma, podemos dizer que o modelo romântico é amplamente aplicado às peças 

radiofônicas que estudamos, pois  

as convenções do romance exigem do público menos que a maioria das 
convenções literárias; e isso com certeza explica por que a maioria dos 
leitores nos dois últimos séculos tem encontrado no romance a forma 
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literária que melhor satisfaz seus anseios de uma estreita correspondência 
entre a vida e a arte (WATT, 2010, p. 35). 
 

O romance descrito por Watt é uma forma de ficção que não dispensa tanta atenção 

do público e que o envolve pelo detalhamento das personagens e ambientes, de maneira a 

transportá-lo para dentro da narrativa. Por sua vez, as peças radiofônicas contam com 

elementos que ajudam a compor o ambiente no imaginário romântico do radiouvinte, como no 

caso deste pedido ao técnico, na peça O lar vazio: “TECNICA – (VOO DE ABELHA) 

FUNDE COM RUIDO DISCRETO DE BAR OU CONFEITARIA)” (sic) MEDINA, 1946-

b). Com este pedido, não foi necessária a descrição verbal do ambiente em que ocorreria o 

próximo diálogo da trama, porém o ouvinte, ao perceber os ruídos de bar ou confeitaria, já 

poderia se situar na cena.  

Além do conteúdo mais fácil, Watt também citou o formato de venda dos romances, 

que passaram a ser vendidos em dois ou três volumes com encadernação mais barata do que 

as inacessíveis epopeias francesas, ou até mesmo em folhas soltas, tornando este gênero um 

produto mais popular no final do século XVIII.  

Já passando para o início do século XIX, a fórmula de publicação de romances de 

forma seriada como estratégia de vendas, corroborando com a expansão deste gênero literário, 

é amplamente apresentada pela pesquisadora Marlyse Meyer, em sua obra Folhetim: uma 

história. Esta autora retoma as origens dos textos de ficção criados para serem publicados, em 

pedaços, nos rodapés dos jornais, com o objetivo primário de expandir as vendas de 

periódicos. 
Inventado pelo jornal, e para o jornal, o feuilleton-roman, como era chamado 
a princípio, acabou sendo fator condicionante da vida do mesmo. Nasceu na 
França, na década de 1830, concebido por Émile de Girardin, que percebeu, 
na época de consolidação da burguesia, o interesse em democratizar o jornal, 
a chamada grande presse, e não mais privilegiar só os que podiam pagar por 
caras assinaturas. Para aumentar o público leitor havia, pois, que barateá-lo – 
o que se conseguiu também mediante a utilização da publicidade, de origem 
inglesa – e arejar-lhe a matéria, tornando-o mais acessível. Havia já, desde o 
começo do século, o feuilleton, ou rodapé, tradicionalmente de tom e assunto 
mais leves que o resto do jornal, muito cerceado pela censura. Podia ser 
dramático, crítico, tornando-se cada vez mais recreativo. O folhetim vai ser 
completado com a rubrica ‘variedade’, que é a cunha por onde penetra a 
ficção, na forma de contos e novelas curtas. O passo decisivo é dado quando 
Girardin, utilizando o que já vinha sendo feito para os periódicos, decide 
publicar ficção em pedaços. Está criado o mágico chamariz ‘continua no 
próximo número’ e o feuilleton-roman. (...) O romance-folhetim é 
essencialmente uma nova concepção de lançamento de ficção, qualquer que 
seja seu autor e o campo que abranja (MEYER, 1996, p. 30-31). 
 

A produção dos textos folhetinescos poderia ser feita de duas formas. Ou o recorte 



 

 

74 

em pedaços de obras já existentes que haviam sido escritas para serem comercializadas como 

livros, ou ainda a criação de textos já pensados neste formato, com pequenos trechos, de 

acordo com o tamanho disponível no jornal, para serem continuados na edição seguinte. 

Assim como as populares novelas televisivas produzidas atualmente, as obras de folhetim 

escritas para este formato também eram desenvolvidas, por vezes, de acordo com a resposta 

do público às tramas criadas. 

E, da mesma forma como o elenco das rádios era uma questão chave para a conquista 

de público e anunciantes, como vimos nos capítulo anterior, nos jornais, os autores de 

folhetim também eram disputados a peso de ouro pelos grupos jornalísticos (MEDEIROS, 

2008, p. 23). A estética das páginas de jornal eram trabalhadas para conquistar o público e 

facilitar a sua leitura, assim como a estética radiofônica era estudada pelas emissoras de rádio, 

a fim de cativar novos ouvintes e reter o público já conquistado. 

Nota-se que o surgimento do folhetim se deu por uma demanda comercial e levou em 

conta estratégias para a conquista de público. A expansão do público leitor é o grande mote 

para a criação dos textos em forma seriada. A curiosidade dos leitores era aguçada pelos 

romances publicados nos rodapés do jornal e só poderia ser sanada, comprando a próxima 

edição que traria a continuação da trama. Este movimento acabou por estimular as vendas e 

aumentar a tiragem dos periódicos, que também passaram por mudanças tecnológicas, 

permitindo a produção em maior escala para atender a demanda do público, ávido pelas 

ficções em pedaços (MEDEIROS, 2008, p. 19). 

Os textos folhetinescos eram publicados nos rodapés dos jornais, muitas vezes em 

suas primeiras páginas, 

aquele espaço vale-tudo suscita todas as formas e modalidades de diversão 
escrita: nele se contam piadas, se fala de crimes e de monstros, se propõem 
charadas, se oferecem receitas de cozinha ou de beleza; abertos às 
novidades, nele se criticam as últimas peças, os livros recém-saídos – o 
esboço do Caderno B, em suma. E, numa época em que a ficção está na 
crista da onda, é o espaço onde se pode treinar a narrativa, onde se aceitam 
mestres e noviços do gênero, histórias curtas ou menos curtas e adota-se a 
moda inglesa de publicações em séries se houver mais textos e menos 
colunas (MEYER, 1996, p. 57-58). 
 

Desta forma, estabeleceu-se um hábito de leitura de conteúdos mais leves nestes 

espaço de entretenimento dos jornais, que eram recheados, em seus outros espaços, por 

notícias nem sempre agradáveis. E os temas românticos eram bastante difundidos, a partir da 

criação dos folhetins publicados em jornais, que eram recortados, colecionados e 

encadernados para voltarem ao formato de livro novamente.  

Meyer aponta que o folhetim continua nos jornais ao longo dos séculos XIX e XX e, 



 

 

75 

em nossa pesquisa no Arquivo Público do Estado de São Paulo, descobrimos que o clássico A 

boca do inferno, de Alexandre Dumas, seria publicado diariamente em formato de folhetim no 

Jornal de São Paulo a partir do dia 10 de novembro de 1946 (figura 37). As partes do clássico 

de Dumas eram publicadas sempre no rodapé das páginas deste jornal. Nesta mesma data, no 

mesmo periódico, porém no Suplemento Dominical, foi publicada a primeira parte da peça 

Sonho ou realidade?, de José Medina. Ambas as obras foram criadas originalmente em 

formato contínuo e, posteriormente, para serem publicadas em jornal, tiveram que ser 

recortadas para leitura seriada. A peça de Medina foi adaptada para três sequências, 

publicadas em três domingos consecutivos. 

 
Figura 37: Anúncio publicado em 6 de novembro de 1946 no Jornal de São Paulo. 

 

Da mesma forma que foi feito este anúncio sobre o início da publicação da obra de 

Alexandre Dumas, encontramos um breve aviso sobre a proximidade da publicação dos 

roteiros radiatrais, na própria coluna Rádio, com o título O que vai pelos estudios (sic). Na 

ocasião, Medina escreveu pequenas notas sobre assuntos variados do meio radiofônico. 

Dentre elas, lê-se: 

Dentro em breve serão publicados no suplemento dominical do JORNAL 
DE SÃO PAULO, alguns contos originais devidamente radiofonizados com 
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sonoplastia, ruidos de estudio e toda tecnica radiofonica de radiatro. (sic) 
(MEDINA, [1946 ou 1947-d]). 
 

Na São Paulo da década de 1940, a questão dos temas românticos que viajavam pelas 

ondas dos rádios e cativavam as mulheres também foi observada por José Medina, que cita o 

consumo de obras românticas neste período, porém retornando aos tempos de Adão e Eva, 

como lemos na passagem abaixo da crônica Novamente as novelas, publicada na coluna 

Rádio: 

Podem criticar as ‘novelas’ quanto quiserem; o fato é que, no Radio, 
continuam a ter o maior dos publicos. Há alguma coisa de humano nas 
novelas radiofonicas que atrai e que domina, especialmente ao sexo 
feminino. Há aqueles que dizem que a novela de radio é simplesmente 
consequencia dos sucessos de Vitor Hugo, Balzac e os Dumas, agora, graças 
a Marconi, trazidos em forma que os analfabetos entendem. (...) Lembremo-
nos, primeiro, que o grande publico das ‘novelas’ é composto do elemento 
feminino. E o elemento feminino adora os romances, as historias da vida 
alheia, as tragedias, as lagrimas e o amor que triunfa por cima de todos os 
obstaculos! Tem sido, assim, talvez desde o tempo de Eva. Quem sabe até se 
não foi com um folhetim, e não uma maçã, que a legendaria serpente tentou 
a companheira de Adão?! O certo é que hoje os Adões têm que sofrer com 
resignação os jantares protelados, os atrasos nas horas marcadas, a falta de 
atenção da mulherzinha enquanto ela ouve ‘a sua novela’ (sic) (MEDINA, 
[1946 ou1947-e]). 
 

Ricardo Medeiros aponta que, bem antes da chegada do rádio, “o romance popular – 

sinônimo de folhetim – tornou-se o primeiro produto da cultura de massa, que 

consequentemente se envolveu numa produção de obras conforme a demanda de mercado” 

(MEDEIROS, 2008, p. 22). Ele também ressalta que se tratava de uma forma de 

entretenimento, direcionada especialmente para as mulheres, que tinha como objetivo atingir 

o maior número possível de leitores, com narrativas simples e que não exigissem grandes 

esforços intelectuais para serem consumidas.  

Da mesma forma, porém retratando a sociedade estadunidense da primeira metade do 

século XX, Roberta Sassatelli aborda a produção de conteúdo para o público feminino, ao 

descrever o consumo dentro das residências. 
Enquanto os homens têm o apoio emocional das mulheres, estas muitas 
vezes têm que encontrar sozinhas maneiras de relaxamento e reafirmação: a 
leitura de romances ‘pulp’ é uma contribuição importante de sucedâneo 
emocional para muitas delas, proporcionando uma ‘negação temporária mas 
literal’ das demandas que lhes são feitas no papel de esposas e mães 
amorosas, proporcionando prazeres que talvez sejam ‘emprestados’, mas 
sem dúvida reais. Assim, é precisamente na diferença com a vida comum 
que a leitura tem significado: achar um tempo para si mesma, quando a casa 
está silenciosa, em um espaço só seu, constitui não só ‘uma maneira de 
liberar as tensões produzidas pelos problemas e responsabilidades do 
cotidiano’, mas também de criar ‘um tempo ou espaço em que a mulher 
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possa estar inteiramente por conta própria, preocupada com seus próprios 
desejos, necessidades e prazeres’ (SASSATELLI, 2007, p. 174. Tradução 
livre).26 
 

Não nos interessa aqui entrar no mérito do “romance pulp”, porém Sassatelli nos faz 

pensar sobre a lógica de produção que se apresentava neste cenário, considerando uma 

mercadoria mais barata, por ser impressa em papel jornal, e vendida em grande volume para 

dar conta da demanda. E, primordialmente, a partir do exposto, nos interessa pensar sobre o 

ambiente doméstico, considerando que estamos estudando o consumo de peças de rádio por 

meio de sua escuta ou pela leitura de seus roteiros no jornal. É importante notarmos o 

consumo simbólico que acontecia, principalmente, dentro das casas. 
Modelar a casa como um espaço privado de consumo faz parte da arquitetura 
histórica mais ampla que deu origem à cultura do consumo contemporânea. 
Os ambientes domésticos são os lugares mais complexos onde ocorre o 
consumo diário de bens materiais e culturais. (...) O consumo em casa 
acarreta uma forma de apropriação dos produtos que é regida por regras de 
informalidade ou por referência à autenticidade emocional (SASSATELLI, 
2007, p. 170. Tradução livre).27 
 

Ainda falando sobre o ambiente dos lares, Mônica Nunes aborda a questão da 

memória que se constrói a partir das imagens da mídia que  
se imiscuem em meio às lembranças dos espaços domésticos não só porque a 
televisão, o rádio, os computadores pessoais, os jornais participam 
ativamente da sala de estar, do dormitório, dos modernos  home-theatres, e a 
vivência do espaço interior é o liame para experiências futuras, pois, às 
apalpadelas, a mão da criança, ao descobrir segredos por entre os lugares 
mágicos da casa materna, é a mão do amante noturno, parafraseando 
Benjamin (1987) – mas, fundamentalmente, porque a memória, quer nas 
performances nervosas, motoras, químicas do corpo, quer como sistema 
simbólico, não se separa de seus fundamentos biológicos e do tecido social e 
cultural – do qual participa a história representada pela mídia (NUNES, 
2001, p. 22). 
 

A mídia passa, desta forma, a ser, culturalmente, um elemento disparador de recursos 

                                                
26 Texto original: Whilst men are supported emotionally by women, women often have to find for themselves 

relaxation and reassurance: reading pulp romances is an important contribution to emotional reproduction 
for many of them, offering a ‘temporary but literal refusal’ of the demands made on them as loving wives and 
mothers, providing pleasures that are perhaps ‘vicarious’, but are undoubtedly ‘real’. It is thus precisely in 
the difference from ordinary life that reading has its significance: finding time for oneself in a moment when 
the home is quiet, in a particular room, is thus only ‘a relaxing release from the tension produced by daily 
problems and responsibilities’, but also creates ‘a time or a space within which a woman can be entirely on 
her own, preoccupied with he personal needs, desires, and pleasure’. 

27 Texto original: The shaping of the home as a private space of consumption is part of the larger historial 
architecture which gave rise to contemporary consumer culture. Domestic environments probably are the 
most intricate settings, in which daily consumption, of both material and cultural goods, takes place. (...) 
Consumption at home entails some form of commodity appropriation which is regulated by rules of 
informality or by reference to emotional authenticity. 
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para a formação de lembranças sobre a infância e sobre a vida cotidiana dos indivíduos que 

veem suas vidas permeadas por peças de rádio, por novelas televisivas ou mesmo pela leitura 

de um romance enquanto relaxa em uma tarde de domingo em confortável poltrona de sua 

casa. 

Para seguirmos nossos estudos deste consumo simbólico e doméstico, é importante 

notar que o entrelaçamento entre a leitura e a audição existe desde os tempos em que os 

poucos letrados das comunidades eram responsáveis pela leitura de textos para os outros 

membros. Uma experiência foi descrita por Alberto Manguel (1997) ao tratar o caso dos 

leitores presentes em fábricas de charutos El Fígaro, em Cuba, no ano de 1866, época em que 

apenas quinze por cento da população desse país sabia ler. A estratégia visava, inicialmente, 

tornar o periódico La Aurora mais conhecido entre os trabalhadores. “Um dos operários foi 

escolhido como lector oficial, e os outros o pagavam do próprio bolso” (MANGUEL, 1997, p. 

133). Ao mesmo tempo em que os operários praticavam suas atividades diárias na fábrica, um 

leitor fazia a função de entreter os demais com os textos impressos em La Aurora, ou 

promovendo a leitura de livros com conteúdos variados, sem que atrapalhasse a produção dos 

charutos. Na sua edição de 7 de janeiro de 1866, La Aurora noticiava que esta experiência que 

teve início na El Fígaro e depois se espalhou por outras fábricas cubanas, “constitui um passo 

gigantesco (...) pois dessa maneira eles28 irão gradualmente se familiarizar com os livros, 

fonte de amizade duradora e grande entretenimento” (MANGUEL, 1997, p. 133). 

Podemos traçar um paralelo entre esta experiência da leitura na fábrica de charutos e 

a escuta de radiatro. As narrativas eram interpretadas no rádio e desfrutadas pelos ouvintes 

enquanto faziam suas atividades domésticas. A atenção era dividida entre os afazeres 

cotidianos e a decodificação das histórias interpretadas, sem prejuízo a uma, ou a outra. 

Afinal, a escuta do rádio, como lembrado por Martín-Barbero,  
não requer qualquer capacidade além da audição, com sua ‘restrição’ ao 
sonoro – a voz e a música – permitindo-lhe desenvolver uma habilidade 
expressivo-coloquial, e seu emprego não-excludente, e sim compatível, 
possibilitando a superposição e o entrelaçamento de atividades e tempos. 
Esses traços tecnodiscursivos que permitem ao rádio mediar o popular como 
nenhum outro meio vão possibilitar sua renovação, a partir de um 
entrelaçamento privilegiado da modernizadora racionalidade informativo-
instrumental com a mentalidade expressivo-simbólica do mundo popular 
(MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 254). 
 

Seguindo nossas reflexões, novamente Mônica Nunes (2001:30) nos ajuda a pensar 

sobre a relação entre a leitura e a audição, quando ressalta, a partir da obra A galáxia de 

                                                
28 O texto refere-se aos funcionários da fábrica de charutos. 
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Gutenberg, de Marshall McLuhan (1977), que a leitura em voz alta, desde a Idade Média, 

pressupõe a participação do corpo inteiro, não somente do ouvido, para que fosse possível 

interpretar todas as sutilezas da voz que promovia a leitura dos manuscritos. Da mesma 

forma, podemos imaginar que a leitura interpretativa dos roteiros radiofônicos de José Medina 

publicados no Jornal de São Paulo, por um grupo de moços e moças com pretensões de 

atuação ou por mera forma de entretenimento em uma tarde de domingo enquanto se reuniam 

na Praça da República, ou ainda, imaginar uma dona de casa que, no silêncio do seu quarto, 

distanciada dos afazeres domésticos, deixasse a sua imaginação solta para fazer ela mesma, os 

papéis dos radiatores e dos técnicos da peça proposta, soltando a trilha sonora que lhe 

conviesse, e com a figura do galã conforme a sua lembrança lhe propusesse. Em todas as 

experiências, o corpo atua para ler, interpretar, ouvir e sentir os textos midiáticos que se 

apresentam. O corpo mídia. 

 

3.3 Medina e o melodrama 

Como vimos, a produção de peças radiofônicas, na década de 1940, estava permeada 

por uma estrutura narrativa que já estava presente há quase duzentos anos. Marlyse Meyer 

(1996, p. 60) lembra que a relação entre o folhetim e o melodrama é bastante estreita. Por sua 

vez, Jesús Martín-Barbero analisa as criações melodramáticas e destaca a visão de Walter 

Benjamin ao “propor que a diferença entre narração e romance tem a ver com a especial 

relação daquela com a experiência e a memória: não pode ter então a mesma ‘estrutura’ o que 

é para ser lido e o que é para ser contado” (MARTIN-BARBERO, 2009, p. 168). 

Contudo, especialmente na América Latina, seguindo o exemplo do radiatro cubano, 

instalou-se o estilo melodramático. Martín-Barbero descreve este estilo ao dizer que  
Tudo no melodrama tende ao esbanjamento. Desde uma encenação que 
exagera os contrastes visuais e sonoros até uma estrutura dramática e uma 
atuação que exibem descarada e efetivamente os sentimentos, exigindo o 
tempo todo do público uma resposta em risadas, em lágrimas, suores e 
tremores. Julgado como degradante por qualquer espírito cultivado, esse 
excesso contém contudo uma vitória contra a repressão, contra uma 
determinada ‘economia’ da ordem, a da poupança e da retenção (MARTIN-
BARBERO, 2009, p. 171-172). 

 

Seguindo a trilha da estrutura melodramática descrita por Martín-Barbero, iremos 

analisar os roteiros de José Medina pertencentes ao corpus de nossa pesquisa. Os cinco textos 

estudados nos dão pistas sobre a estrutura narrativa utilizada para criar seus produtos 

midiáticos.  
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Apesar de Edgar Morin (2011) abordar a presença do happy end a partir dos anos 

1930, principalmente no cinema hollywoodiano, e de José Medina já ter feito cinema, 

inspirado em películas estadunidenses, podemos perceber nos roteiros das suas peças para 

rádio que as narrativas apresentam finais trágicos, evidenciando um lado mais melodramático 

e folhetinesco de Medina, ao invés de optar por desfechos felizes. 

Em Dúvida que mata, sufocada pela ideia de que seu marido tenha encontrado as 

cartas escritas a ela por um admirador, a jovem protagonista da história prefere pôr fim a sua 

vida ao invés de encarar a realidade. Já na peça O lar vazio, o final escrito por José Medina 

traz as duas figuras centrais da narrativa afundadas em tristeza no final de suas vidas. A 

mulher, que havia abandonado o marido para fugir com outro, morre devastada pela culpa em 

um hospital de caridade do Chile. Seu último desejo foi pedir perdão ao marido. Este triste 

homem, por sua vez, morre contemplando o quadro que havia pintado, que simbolizava o 

vazio deixado em seu peito pela traição da mulher amada. 

Na peça Sonho ou realidade?, a sonhadora moça que passa a vida caminhando pela 

estrada à procura do grande amor que lhe havia abandonado, ao encontrá-lo, já no ocaso da 

vida, sem saber ao certo se era sonho ou realidade, vê o amado moribundo e cego, sem poder 

reconhecê-la. Em Sonho de amor, a história criada por Medina tem um tom parecido. A 

mulher esquecida pelo antigo namorado, que não pretendia se comprometer com alguém de 

classe social inferior à sua, passa a vida sem conseguir se entregar a um novo amor após tal 

desilusão, que acaba provocando delírios despertados a partir da escuta da música de Franz 

Liszt, imaginando que seu amado a beijava novamente.  

No último roteiro analisado, Prismas diferentes, a trama acaba com a revelação de 

que a passageira do taxi era novamente uma mulher deixada pelo amado por conta de sua 

classe social, que em um gesto de desespero e revolta, acaba apunhalando seu namorado. 

Por mais que seja possível perceber, em outras obras escritas por Medina, a presença 

do happy end como descrito por Edgar Morin (2011), nas cinco peças estudadas, reforçamos 

que não há o rompimento com o modelo tradicional e consideramos então a estrutura utilizada 

por Medina como melodramática, a partir da visão de Jesús Martín-Barbero (2009). 

Veremos que o gesto melodramático, o excesso, o exagero são evidenciados nos 

roteiros das peças de Medina, através da pontuação e da escolha de palavras com forte carga 

emocional. 
Como a utilização da música para marcar os momentos solenes ou cômicos, 
para caracterizar o traidor e preparar a entrada da vítima, para ampliar a 
tensão ou relaxá-la, além das canções e da música dos balés. A 
funcionalização da música e a fabricação de efeitos sonoros, que encontrarão 
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nas novelas de rádio seu esplendor, tiveram no melodrama não só um 
antecedente, mas também todo um paradigma (MARTÍN-BARBERO, 2009, 
p. 166). 
 

Por sua vez, o uso da música e dos efeitos sonoros ajudam a transportar o ouvinte (ou 

leitor no caso dos roteiros publicados em jornal) para dentro do melodrama narrado. Apesar 

de analisar a importância do som em obras audiovisuais, Ángel Rodríguez aponta os 

elementos sonoros como organizadores da narrativa. Especialmente sobre a música, 

Rodríguez diz que é utilizada “de modo que se estenda homogeneamente e sem rupturas 

formais bruscas, ao longo de diversos planos de conteúdos visuais diferentes. O resultado dá 

coesão perceptiva a esses planos, produzindo um efeito narrativo de ação ou situação unitária” 

(RODRÍGUEZ, 2006, p. 329-330).  

Aplicando esta explicação dada para o caso da peça Sonho de Amor, fica fácil 

compreender o papel que a música de Liszt tem na narrativa, oferecendo uma unidade para a 

trama vivida pela personagem melancólica. Já em Sonho ou realidade?, Medina solicitava 

explicitamente ao técnico que introduzisse “motivo bem romantico (sic) que fica em B.G.29 

durante a narrativa”, para dar o tom almejado à história contada. 

Rodríguez também fala sobre os mecanismos que facilitam a compreensão da 

narrativa e define o espaço sonoro como 

a percepção volumétrica que surge na mente de um receptor, conforme vai 
processando sincronicamente todas as formas sonoras relacionadas com o 
espaço. Essas formas sonoras chegam regularmente ao ouvinte como parte 
da informação acústica que seu sistema auditivo recebe (RODRÍGUEZ, 
2006, p. 285). 
 

Por sua vez, George Bernard Sperber, citando a Enciclopédia de história da 

literatura alemã, nos faz lembrar que “’as consoantes’ servem ‘mais para o domínio dos 

sentimentos, para a objetivação conceitual do mundo visível’, ‘enquanto as vogais, na sua 

sonoridade, deixam aparecer mais o mundo interior, o reino mais sutil das relações de 

sentimentos’” (SPERBER, 1980, p. 68). Desta forma, todos os elementos sonoros ajudam a 

situar o ouvinte na peça produzida e a enredá-lo na emoção proposta pelo autor. 

Notamos uma particularidade na construção de Sonho ou realidade? pelo fato de ser 

apresentada por um narrador que está presente de forma marcante durante toda a peça. 
A função do locutor pode ser limitada ou ampliada o quanto se deseje: pode 
descrever a situação em poucas palavras e passar a vez aos atores, ou pode 
narrar a história de forma épica de uma maneira que os atores só 

                                                
29 A sigla B.G. significa background, indicando que o som deveria ficar como fundo, em volume mais baixo do 

que o volume dos microfones. 



 

 

82 

intervenham pontualmente, como participantes ou críticos – em qualquer 
caso, a sua função deve ser claramente diferenciada (ARNHEIM, 2005, p. 
97).  
 

 A opção feita por José Medina para a peça Sonho ou realidade? se encaixa 

exatamente no segundo formato descrito por Rudolf Arnheim, dando ao narrador uma 

importância protagonista e não tão acessória como nas demais obras estudadas. Medina 

demonstrava ter a consciência sobre a constituição das peças radiofônicas que criava, 

tomando partido de todos os elementos sonoros que iria dispor para privilegiar cada enredo 

que pretendia levar aos ouvidos de seu público.  

 Como já apontamos anteriormente, partimos da definição de André Barbosa Filho, 

que conceitua a peça radiofônica como uma obra de entretenimento apresentada em rádio, 

“que tem como base a interpretação, a sonoplastia, os efeitos sonoros e, especialmente, a 

música” (BARBOSA FILHO, 2009, p. 117). Na coluna Rádio publicada em 27 de novembro 

de 1946, Medina versa sobre os Tipos do rádio e comenta o modo como a vida imita a arte e a 

arte imita a vida. Os tipos do rádio  
são buscados dentro da vida e apenas aumentados quanto aos elementos 
necessarios para o papel que devam representar ante o microfone. Mas 
acontece que todos eles já possuem uma certa personalidade definida. Assim 
é que os ouvintes quando revelam uma acentuada simpatia por determinado 
tipo do radio, identificando-se com os seus personagens, agem 
insensivelmente. Contribuindo muitas vezes para isso o ambiente: uma sala 
em penumbra, a musica em B.G., um perfume, uma saudade... (...) Os 
radiouvintes sentem-se satisfeitos, transbordantes de alegria e saude, quando 
ouvem através do receptor uma luta em que o galã castiga heroicamente o 
vilão. E todos os vilões que aparecessem naquele momento teriam a sorte 
que teve dentro do estudio da emissora aquele bom cidadão, que apenas fez 
aquilo para ganhar um ‘cachê’ de algumas dezenas de cruzeiros, fama e... 
imitadores. (...) Se a cena amorosa reveste um aspecto de vingança, ele 
silenciosamente a aplaude, contanto que tenha tido tambem uma cena onde 
pôde exteriorizar toda a sua exaltação. A influencia que o radiatro exerce no 
espirito feminino se denuncia por um nada. Uma inflexão romantica 
articulada pela heroina da peça, encontra imitadoras desde o cortiço até o 
palacete luxuoso. Todas as moças desejariam inflexionar com o mesmo 
poder de sedução de suas heroinas preferidas (sic) (MEDINA, 1946-o). 
 

E fazendo parte do espaço sonoro e da estruturação das peças que dialogavam, de 

alguma maneira, como os repertórios prévios dos ouvintes, corroborando para o entendimento 

das narrativas, está a fala interpretativa e a voz dos autores de radiatro. No texto A risada 

artificial, publicada na coluna Rádio, Medina reforça a necessidade de se ter no elenco bons 

intérpretes. 
Para os que vivem fora dos estudios de radio, talvez pareça mera futilidade 
que um homem de radio venha a se preocupar com a importancia que possa 
ter um sorriso ou mesmo uma gargalhada, quando expressada artificialmente 
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ao microfone, por força da rubrica mencionada no ‘script’ de uma peça 
radiatral. Entretanto para um diretor de radiatro é de suma importancia que o 
interprete saiba rir e gargalhar com espontaneidade quando no desempenho 
de um papel de relevancia ((sic) (MEDINA, [1946 ou 1947-f]). 
 

Além da interpretação como a solicitação de risos, gargalhadas, choros e soluços, 

está também a escolha das palavras para a construção do tom de cada peça. Em Dúvida que 

mata, notamos a carga melodramática no diálogo entre o marido e a esposa, quando Luiz 

notou que não fazia Carmem feliz no casamento. 
LUIZ – Sendo assim, eu lhe imploro, qurida! Guie-me você pelo caminho da 
vida. NO pouco tempo que me resta viver, só posso ser feliz, vendo que você 
é realmente feliz ao meu lado. Você é tudo para mim na vida, por isso 
aborrece-me profundamente, tudo o que possa empanar a sua felicidade. 
CARMEM – Mas Luiz... Ouça meu bem..... 
LUIZ – (CORTA) Não Carmem. Não diga nada. Eu só lhe peço que de hoje 
em diante, guie a nossa vida, porque de nos dois: é você quem sabe 
realmente viver........ 
TECNICA – (SOBE ROMANTICA BEM EMOCIONANTE SI POSSIVEL)  
(sic) (MEDINA, 1946-a. Grifos nossos). 
 

A ênfase nas reticências também indica a interpretação exagerada com tom emotivo, 

realçada pelo pedido de música romântica bem emocionante ao técnico do programa. O 

Dicionário de questões vernáculas, de Napoleão Mendes de Almeida, descreve reticências 

como sinal que “indica interrupção ou suspensão do pensamento ou, ainda, hesitação ou 

desnecessidade de exprimi-lo” (ALMEIDA, 1981, p. 278). Notamos que, no caso das peças 

de Medina, o uso do sinal de reticências evidencia, ora a suspensão de pensamento, ora a 

hesitação, porém, é utilizado de forma exagerada, indo além dos três pontos que a gramática 

indica como pontuação. Este excesso de pontinhos denota a sugestão do roteirista para que 

seus atores exagerassem na interpretação, dando mais ênfase na ausência do som, na pausa, 

com a interrupção da fala, representada pelas reticências. 

Em outro trecho da mesma peça, percebemos o uso das palavras e dos ruídos 

providenciados pelo contrarregra, contribuindo para a construção da dramaticidade que ocorre 

no espaço sonoro, conforme descrito por Rodríguez (2006). 
CARMEM – Isso nunca. Eu prefiro morrer a ter que enfrentar o meu 
marido. Ele tem sido tão bom e tão atencioso comigo. Entretanto, pela minha 
imprudencia, conservando aquelas cartas, embora eu esteja inocente.... sem o 
menor vislumbre de culpa, sinto-me cercada de uma sensação de pecado 
que parece aderir ao meu coração com repugnante viscosidade. Que 
situação horrível, Lucia (LAGRIMAS) 
LUCIA – Controle-se creatura! Quem sabe si seu marido ignora por 
completo a existencia dessas cartas..... 
CARMEM – Mas isso, ninguem, a não ser ele proprio, pode sabe-lo. E você 
acha que eu poderei continuar vivendo com essa duvida atroz atormentando 
e amargando todas as horas de minha vida? (LÁGRIMAS) Oh! Não... Não é 
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possível. 
LUCIA – Como tudo isso é lamentável!..... 
TéCNICA – (SOBE MUSICA BEM DRAMATICA). 
C/R – (CAMPAINHA DE TELEFONE) 
LUCIA – (ATENDENDO). Alô!... Sim, sou eu... Lucia....... Como? 
(DESESPERO) A minha irmã fez isso? (LAGRIMAS E DESESPERO) 
Quando foi isso?... Mas porque?... Meu Deus! Por que é que ela fez isso?... 
Sim, eu irei para la imediatamente. 
C/R – (RUIDO DE DESLIGAR TELEFONE) 
LUCIA – (DESESPERO) Oh! Meu Deus!... Minha pobre irmã!... 
TECNICA – (SOBE MUSICA DRAMATICA – FUNDE COM MARCHA 
FUNEBRE – VOLTA À MUSICA DRAMATICA E DÁ O MICRO) 
(sic) (MEDINA, 1946-a. Grifos nossos). 
 

Os ruídos de telefone ajudam a colocar o ouvinte na trama, como se estivessem 

vendo Lucia segurando o aparelho ao ouvir a notícia da morte da irmã. Durante a ligação, os 

sinais de reticências indicam a pausa que a radiatriz deveria dar, como se estivesse ouvindo a 

pessoa do outro lado da linha. E ao desligar o telefone, a fala de Lucia enfatiza ainda mais o 

seu desespero, como se estivesse falando sozinha: “(DESESPERO) Oh! Meu Deus!... Minha 

pobre irmã!...” As indicações de lágrimas também denotam que a atriz deveria emitir o som 

de choro durante a interpretação, contribuindo, ainda mais, para a carga dramática da peça. 

Este mesmo trecho nos permite mais uma análise. Percebemos uma brusca ruptura 

entre as duas cenas, entrecortadas pelo pedido de música bem dramática. 
Temos assim um bom método para produzir o importante efeito da surpresa. 
A surpresa decorre quando acontece algo inesperado, e uma grande surpresa 
quando de repente se revela uma presença até então insuspeitada. Ao se 
ouvir subitamente o grito; ‘Baixe esta arma!’ sem se suspeitar anteriormente 
da existência de uma arma, recebe-se um choque real; a impressão é tocante 
e poderosa (ARNHEIM, 2005, p. 77). 
 

No caso da peça de Medina, o som do telefone, através do qual seria transmitida a 

notícia da morte de Carmem, trouxe o elemento surpresa sobre o desfecho final da trama. 

Já em O lar vazio, o tom melodramático está caracterizado pela escolha das palavras 

e pelo uso de clichês, chavões, fórmulas repetidas. Medina escreveu a peça de forma a 

transmitir a seus ouvintes a profunda dor vivida pelo pintor protagonista da história. 

NOVAIS – Não. Nunca mais pegarei os pinceis em minhas mãos. Com esse 
ultimo quadro, fica encerrada a minha carreira artistica! Aliás esse quadro, 
simbolisa o fim da minha vida. 
(...) 
NOVAIS – (EMOCIONADO) Eu vou esplicar. A felicidade é um dôm que 
não temos o direito de reservar somente para nós. Deve servir de exemplo 
para todos. Porem... as feridas que nos causam as grandes dores morais, 
temos a obrigação de esconde-las para o mundo. Esse quadro representa as 
feridas que ainda não deixaram de sangrar no meu coração. 
ARMAN. – Compreendo!... 
NOVAIS – Sendo assim, esse quadro só pode interessar a mim e a mais 
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ninguém! (QUASE CHORANDO) Nele eu exteriorisei toda a minha 
infelicidade!... É o espelho onde se reflete toda a minha dor!... Todo o meu 
sofrimento e toda a minha amargura!... Portanto, somente eu o compreendo 
em toda a sua plenitude!... Essa é a historia do meu ULTIMO QUADRO. 
Você que foi meu intimo amigo, sabe perfeitamente que no tempo em que eu 
era feliz, fui bastante vaidoso ao perceber que a gloria vinha ao meu 
encontro. Mas, agora que me vejo completamente infeliz e desgraçado, 
embora pareça um paradoxo, eu sinto um grande orgulho da minha dor 
imensa! É por isso que não quero de forma alguma me desfazes desse quadro 
enquanto eu viver! 
(sic) (MEDINA, 1946-b. Grifos nossos). 
 

O texto fala em dores morais, em espelho que reflete a dor, revelando chavões já 

possivelmente expostos em diálogos ficcionais de outrora. Fala ainda de um certo culto à dor 

sentida por Novais, até o fim de sua vida, quando é encontrado morto em sua casa, 

contemplando, sozinho, o quadro que representava todo o seu sofrimento.  

E a relação entre o amor e o sofrimento também aparece no roteiro de Sonho ou 

realidade?, como veremos nos trechos a seguir. Antes, é dada ênfase na felicidade que 

depende do amor, até que a trama tem uma virada, sendo a moça é abandonada pelo seu 

amado e as palavras são expressas com profunda dor e sofrimento: 
ELA – (MOÇA) (APROXIMANDO) Para mim, a vida sem ele, sem o seu 
amor... sem a certeza de que seu coração me pertence, não é vida!... É 
agonia, desolação, sofrimento, morte!... 
NARRADOR – (MOÇO) Porque? 
ELA – Porque para quem ama, a vida se torna um martirio, quando não é 
correspondida pelo seu bem amado!... 
NARRADOR – Mas suponho que você deve ser feliz... 
ELA – Sim. Sou realmente feliz!... Porque o homem a quem adoro, jurou-me 
um amor eterno!... 
(...) 
RAPAZ – Por piedade... Eu lhe peço... não chore... Suas lagrimas, parecem 
gotas de fogo que caem sobre meu coração. 
ELA – Deixe-me chorar... Preciso encontrar desabafo nas lagrimas... A 
noticia que você me trouxe é demasiado cruel, para poder suporta-la sem dar 
espansão á minha dor... O meu coração acaba de sentir a estocada cruel de 
uma lança monstruosa!... Sinto tambem cahir sobre minha alma, o frio 
terrivel da fé perdida!... Da esperança que estaciona... Do sonho que se 
desvanece... Emfim... Tudo... Tudo o que conduz á morte!... Si voce partir e 
me deixar... eu sei que vou morrer! 
RAPAZ – Ainda assim eu partirei... É preciso que eu desapareca daqui para 
sempre!... E por favor, não me impeca... Fique ahi, nesse lugar onde está.... 
Muito quietinha... E nada de lagrimas nem lamentos... (SUSSURRANDO) 
Adeus querida... (AFASTANDO) Adeus meu grande e unico amor!... 
ELA – (SOLUÇA) 
(sic) (MEDINA, 1946-c. Grifos nossos). 
 

Aqui notamos a ênfase ao tom do melodrama, com o emprego de metáforas como as 

lágrimas que são como gotas de fogo sobre o coração, e juras de amor em vão com o adeus 
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dado pelo rapaz que abandonou a moça para sempre. 

Na peça Sonho de amor, notamos o tom melodramático exemplificado na passagem a 

seguir, quando o namorado, Paulo, diz a Marcia que teria que pedir permissão aos pais para 

seguir encontrando a mulher amada. 
MARCIA - (SOLUÇANDO) Oh! Paulo!... Eu nem quero pensar na 
possibilidade de perde-lo!... Eu não poderia sobreviver a essa desilusão!... 
Oh!!!! Meu Deus!... Porque hei de ama-lo tanto!... Porque?.... (CHORA) 
PAULO - Basta de lagrimas meu amor! Tenhamos fé em Deus! Ele nunca 
desampara dois entes que se amam ardorosamente como nós nos amamos. 
Eu prometo a você que hoje mesmo falarei aos meus pais... e tudo ha de 
correr bem. Amanhã nos encontraremos aqui mesmo neste lugar que tem 
sido a unica testemunha das nossas juras de amor, e direi a você o que 
conseguí. 
MARCIA - Oh! Paulo! Meu grande e unico amor!... Esperarei que você me 
traga noticias... Bôas ou más. Nada importa... não quero iludirme, para evitar 
a amargura de uma decepção! 
PAULO - Socegue, Marcia! Verá como tudo correrá bem. E agora Adeus 
querida... 
MARCIA - Adeus meu amor!... 
PAULO - (OFEGANTE) (PAUSA) Marcia, minha vida!... 
MARCIA - (OFEGANTE) Paulo, meu grande amor!... 
TECNICA - SOBE E DESCE SONHO DE AMOR. 
(sic) (MEDINA, 1947. Grifos nossos). 
 

Novamente o tom é ressaltado pelas pausas, pontuações, indicações de interpretação 

como choros e soluços e enfatizado pela música com carga bastante emotiva. A repetição das 

juras de amor, presentes neste diálogo, também introduz uma carga emotiva nesta passagem 

transcrita. 

Já em termos de criação dos personagens, Martín-Barbero descreve os quatro tipos 

básicos nas tramas melodramáticas: o traidor, o justiceiro, a vítima e o bobo. O primeiro tipo 

descrito, o traidor, também chamado de perseguidor ou agressor, é a “personificação do mal e 

do vício, mas também a do mago e do sedutor que fascina a vítima, e a do sábio em fraudes, 

em dissimulações e disfarces.” Já a vítima, a heroína da história, é descrita como “encarnação 

da inocência e da virtude, quase sempre mulher” (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 169). 

Nos cinco roteiros que estamos analisando, os papéis de vítima e traidor ficam um 

pouco borrados. Em Dúvida que mata, podemos considerar Carmem, como vítima de sua 

própria ilusão e sentimento de culpa, apesar da inocência. Seu marido, Luiz, também poderia 

ser considerado como vítima por ter sido enganado com a traição de seu amigo. Armando, 

claramente, traz os traços de traidor, por ter abusado da confiança de seu amigo, frequentado a 

casa dele fazendo galanteios velados a Carmem e depois lhe enviando cartas de amor.  

Na peça O lar vazio, a vítima é o Novais, pintor traído pela esposa que foge com o 
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antigo amigo Alfredo. Podemos considerar Alfredo como o traidor típico. Medina constrói 

este personagem, desde o início com tom ardiloso, pedindo ao radiator que o interpretasse 

com tom de cinismo e dissimulação. Porém, a personagem Silvia, esposa de Novais e amante 

de Alfredo, transita entre vítima e traidora. Seu papel é nebuloso. No início, podemos 

considerá-la como traidora de seu marido, porém, com o desenrolar da trama, percebemos que 

ela, também, foi vítima das armadilhas de Alfredo.  

Da mesma forma, em Sonho ou realidade?, o rapaz que abandona a namorada não se 

encaixa perfeitamente no papel de traidor como descrito por Martín-Barbero. No entanto, 

podemos considerar o papel feminino como a vítima, a mocinha deixada pelo amado e que 

passa a vida tentando reencontrá-lo. 

Em Sonho de amor, Marcia, sem dúvida, pode ser considerada a vítima de Paulo, seu 

namorado traidor do amor tão bonito que cultivavam. Por outro lado, podemos pensar que 

Paulo também foi vítima das circunstâncias. Ele foi obrigado a abandonar Marcia para não 

desobedecer seus pais, que não permitiam o namoro com uma pessoa de classe social inferior 

à sua. 

Por fim, se analisarmos os personagens de Prismas diferentes, novamente 

encontramos papeis mesclados. Marina, a passageira do taxi que apunhalou o namorado, foi 

mais uma vítima da sociedade que não aceitava o romance entre pessoas de classes sociais 

distintas. Seu namorado, que não aparece diretamente na trama, seria então, seguindo esta 

lógica, considerado o vilão da história, traidor do amor que viveram? Ou seria também vítima 

da sociedade que não permitia relacionamentos entre membros de classes diferentes? 

Outro personagem descrito na estrutura melodramática por Martín-Barbero – o 

justiceiro – não está presente nas obras de Medina para rádio. O justiceiro, ou protetor é quem 

“salva a vítima e castiga o Traidor” (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 170). O justiceiro 

promoveria um final feliz para as tramas, porém, como já vimos anteriormente, o happy end 

não acontece nestes textos pesquisados. “Folhetim e melodrama também apelam para a 

representação da justiça. Donde tantos epílogos que não obedecem automaticamente ao desejo 

do happy ending, que vão além daquelas ‘estruturas consoladoras’ apontadas por Umberto 

Eco” (MEYER, 1996, p. 385). 

O último personagem descrito por Martín-Barbero que estaria presente nas narrativas 

de matriz melodramática é o bobo, aquele que “produz distensão e relaxamento emocional 

depois de um forte momento de tensão” (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 170).  A ausência do 

personagem bobo nas obras de Medina que estudamos é justificada pela duração das peças. 

Como o radiatro era mais curto do que as novelas de rádio, não chegava a ser necessária a 
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inclusão de um personagem com estas características para aliviar a trama. A opção de Medina 

era terminar as suas obras no ápice do drama, sem alívio, promovendo reflexões sobre as 

tragédias da vida.  

Observamos, portanto, que as peças por nós estudadas estão inseridas no contexto 

folhetinesco e melodramático, impulsionadas pelo consumo doméstico de obras românticas, 

especialmente pelo público feminino, seja por meio da audição do rádio ou pela leitura de 

roteiros publicados em jornal de forma seriada. 

 

3.4 Memória e performance 

 A análise dos roteiros de peças radiofônicas de Medina, além de passar pelo seu tom 

melodramático e pela construção de personagens, pode ser feita também pelas indicações de 

interpretação, que implica o uso dos elementos sonoros. E, para tanto, faz uso da memória de 

quem os cria, produz, interpreta e ouve, além de contribuir para a constante construção de 

novas memórias.  

 Vale lembrar que a imprensa ajudou a consolidar os aspectos de provisoriedade, 

mobilidade e repetição que encontramos nos veículos de comunicação e que “fez nascer a 

cultura das mídias e, por conseguinte, inaugurou a memória periódica da cultura à qual 

pertence, cimentando a realidade social” (NUNES, 2001, p. 31). A mídia faz parte do 

amálgama que forma a memória de uma sociedade, por meio de seus textos culturais e 

provoca lembranças individuais que se somam na coletividade. Mary Douglas e Baron 

Isherwood relembram o papel do consumo no calendário e sua relação com os ciclos de vida 

(2006: 113) e apontam os rituais como fixadores de significados ao longo do tempo e em 

diferentes contextos. “Viver sem rituais é viver sem significados claros e, possivelmente, sem 

memória” (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2006, p. 112). É claro que as obras que estamos 

analisando representam apenas uma gota no mar de textos culturais que foram produzidos à 

época, porém, somando-se aos demais textos, cria-se um oceano completo marcando o ritual 

da escuta de rádio e da leitura de jornal. E agora, trazidos novamente à luz, auxiliam também 

a formação de novas memórias, além de contribuir para evidenciar, dar destaque para parte da 

história da mídia. 

 O sociólogo francês Maurice Halbwachs discorre sobre a memória coletiva e aponta 

que as lembranças individuais não podem ser isoladas do seu contexto. Portanto, entendemos 

que a mídia desempenha um papel importante na construção da memória coletiva e tem 

implicações em um nível individualizado, como veremos em seguida. Halbwachs admite a 
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existência da memória puramente individual e a chama de intuição sensível, porém aqui 

trataremos da memória que se constrói em uma sociedade, auxiliada por produtos midiáticos, 

embora sejam vividas em experiências individuais. 
Toda a arte do orador consiste talvez em dar àqueles que o ouvem a ilusão de 
que as convicções e os sentimentos que ele desperta neles não lhes foram 
sugeridos de fora, que eles nasceram deles mesmos, que ele somente 
adivinhou o que se elaborava no segredo de suas consciências e não lhes 
emprestou mais que sua voz. De uma maneira ou de outra, cada grupo social 
empenha-se em manter uma semelhante persuasão junto a seus membros 
(HALBWACHS, 2004, p. 51). 
 

Vejamos, pois, que a voz que saía dos receptores de rádio até os ouvidos do público, 

transmitia ideias que pareciam estar previamente presentes nas mentes dos ouvintes, sem 

influência externa perceptível. Era como se Medina, ao escrever seus roteiros, adivinhasse o 

que seu público pensava e sentia, contribuindo para alicerçar a construção das memórias. Mas 

Medina fazia parte também da mesma sociedade para a qual escrevia, portanto as suas 

referências eram comuns, muitas vezes, às experiências já vividas pelos seus ouvintes e por 

isso havia uma conexão fortalecida entre emissor e receptor e seus textos pareciam familiares 

e de fácil assimilação por conta da identidade pré-existente. 

Para nos ajudar a compreender o papel da memória na interpretação dos textos 

estudados, partimos das palavras de Ulpiano Bezerra de Meneses, proferidas durante o 

seminário Memória e Cultura, organizado pelo SESC São Paulo. Meneses traz uma 

abordagem contemporânea da memória, que considera duas forças fundamentais: abstração e 

articulação. A linguagem, para ele, “permite que a memória seja um veículo de socialização 

das experiências individuais” (MENESES, 2007, p. 16). E nesta perspectiva, entra em cena a 

imaginação, como uma “forma de ampliar a experiência do homem além da sua própria 

experiência individual. A imaginação é a cultura em ação. E aí a memória tem, também, um 

papel a desempenhar” (MENESES, 2007, p. 17-18). 

As performances no rádio, auxiliadas então pela imaginação e pelos processo de 

construção da memória na cultura, tinham o poder de transportar os ouvintes e fazer uso dos 

elementos sonoros para criar o cenário propício, como se a cena estivesse acontecendo diante 

dos olhos atentos da plateia, exalando odores, exibindo cores, texturas e emoções. Rudolf 

Arnheim ressalta a dinâmica representada pelo som da voz para a construção de dramas pelo 

rádio: 
O tic-tac de um relógio, por exemplo, é estático como a forma ou a cor de 
um objeto, mas a grande maioria dos sons implica num acontecimento real e 
momentâneo. O melhor exemplo disso é a voz humana. Ela é silêncio 
quando não há atividade; quando nada está acontecendo. Se ela fala, é para 
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mostrar que algo está em andamento. A ação, portanto, faz parte da essência 
do som, e um evento será melhor compreendido pelo ouvido do que uma 
situação. Mas este é o verdadeiro sentido do drama! O drama é o desenrolar 
de acontecimentos no tempo: ele se faz de ação e deve incluir o estático 
apenas na proporção mínima necessária para a compreensão do evento 
(ARNHEIM, 2005, p. 72). 
 

Cabe aqui fazer uma observação sobre o que chamamos de performance mediatizada. 

A partir dos estudos de Paul Zumthor, que define performance como “a ação complexa pela 

qual uma mensagem poética é simultaneamente transmitida e percebida aqui e agora”,  

Mônica Nunes explica que os textos vocalizados pelo rádio “envolvem circunstâncias de 

produção, transmissão e recepção semelhantes às descritas por Zumthor, ao tratar da 

manifestação da poesia pela voz.” E passa a considerar, do mesmo modo que fazemos nesta 

dissertação, “o rádio como comunicação ritualizada e ao mesmo tempo mediatizada” 

(NUNES, 1993, p. 89), como dissemos páginas atrás. 

 Pois então, sendo a performance ao vivo ou mediatizada, pressupõe-se um agente 

interpretante e um receptor da dramatização. A relação entre eles se estabelece como um jogo: 

A relação emocional que se estabelece entre o executante e o público pode 
não ser menos determinante, provocando toda espécie de dramatização ou de 
desdobramento do canto: intervenções do poeta no seu próprio jogo, que 
exigem uma grande destreza, mas engendram uma liberdade. Nem para seu 
autor, nem para seus ouvintes, as performances não mediatizadas são 
cronometricamente previsíveis. Sua duração só obedece, com uma grande 
aproximação, a uma regra de probabilidade, culturalmente motivada 
(ZUMTHOR, 2010, p. 167). 
 

Paul Zumthor (2010) nos elucida, ainda, ao dizer que toda performance deve estar 

inserida em um contexto temporal, por se tratar de uma atividade de natureza oral e também 

por estar fortemente ligada ao espaço de atuação. 
Situada num espaço particular, a que se liga numa relação de ordem genética 
e mimética, a performance projeta a obra poética num cenário. Nada, do que 
faz a especificidade da poesia oral, é concebível de outro modo, a não ser 
como parte sonora de um conjunto significante, em que entram cores, 
odores, formas móveis e imóveis, animadas e inertes; e, de modo 
complementar, como parte auditiva de um conjunto sensorial em que a visão, 
o olfato, o tato são igualmente componentes. Esse conjunto se recorta, sem 
dele se dissociar (apesar de certos truques), no continuum da existência 
social: o lugar da performance é destacado no “território” do grupo. De todo 
modo, a ele se apega e é assim que é  recebido (ZUMTHOR, 2010, p. 174). 
 

 E este continuum é dado nos textos de Medina por uma série de elementos, que vão 

da pontuação até a indicação do tom que os radiatores deveriam dar para cada fala descrita no 

roteiro, como vimos anteriormente. Os elementos sonoros também desempenham papel chave 

neste contexto, ativando a memória dos ouvintes e leitores. As sirenes das fábricas, as cigarras 
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das portas, a buzina dos automóveis ou o tilintar dos talheres em uma confeitaria ajudam a 

transportar o ouvinte para estes ambientes. E a voz, em especial, traz características marcadas 

para o rádio como promotoras de um enredamento dos ouvintes, como tratado por Mônica 

Nunes (1993:130), ao descrever as vozes macias de locutores que ajudam a vender melhor os 

produtos dos anunciantes das emissoras ou as qualidades vocais que são emprestadas aos 

personagens das tramas que foram criadas por Medina. 

 Voltando ao roteiro, lembramos que tinha então a função básica de servir como 

instrumento técnico para produção de obras. Aqui vale uma breve observação sobre o aspecto 

descartável dos roteiros antes de adquirirem o status de documento histórico. Especialmente 

nos textos pertencentes ao Arquivo José Medina que eram utilizados para a produção das 

peças em rádio, encontramos erros de grafia que evidenciam a falta de necessidade de revisão, 

justamente por serem inúteis logo após a irradiação pela emissora onde seriam produzidas. Já 

nos textos publicados em jornal, pudemos notar que houve revisão, possivelmente feita por 

algum profissional do Jornal de São Paulo, embora com a presença de alguns erros 

datilográficos. 

 E como disse Pedro Camacho, autor de inúmeras peças de rádio, personagem criado 

por Mario Vargas Llosa em sua obra Tia Julia e o escrevinhador, quando perguntado sobre a 

possibilidade de publicar seus roteiros: “- Meus escritos se conservam num lugar mais 

indelével do que os livros – me instruiu, no ato: - A memória dos ouvintes” (VARGAS 

LLOSA, 2012, VII 7). O personagem escriba revelou ainda que seus roteiros, depois de 

prontos, não eram corrigidos ou relidos e já procediam rapidamente para a produção de cópias 

para que fossem irradiados em estúdio (VARGAS LLOSA, 2012, VII 7). 

 Porém, após feita esta observação, apesar dos erros apresentados por conta de sua 

aspecto descartável, podemos pensar os roteiros também como instrumentos de ativação da 

memória, a partir da perspectiva biológica que indica que “o cérebro não trabalha com 

informação, mas com significados” (MENESES, 2007, p. 18). Quando Medina publicava seus 

roteiros adaptados na coluna Rádio do Jornal de São Paulo, incluía as marcações técnicas e 

indicações para os atores que a interpretariam. Porém, o entendimento caberia, 

exclusivamente, ao leitor do texto impresso no periódico.  

No caso desta coluna de jornal, não se pode supor que os leitores tivessem o 

conhecimento técnico para saber interpretar todas as marcações de um roteiro radiofônico ou 

o hábito de ler conteúdos com este formato, contudo estas obras eram assim publicadas com 

frequência na coluna e acompanhadas pelos leitores/ouvintes. De certa maneira, ao publicar 
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os roteiros, Medina acabava por aproximar o público do universo radiofônico, promovendo 

uma maior intimidade com o rádio e estimulando a formação de novas lembranças. 

Entretanto, por conhecer as diferenças entre os meios em que transitava,  Medina fazia 

pequenos ajustes de linguagem ao publicar em jornal os roteiros que eram antes produzidos 

para rádio, alterando marcas de pontuação, suavizando as marcações técnicas, porém 

mantendo o formato de roteiro.  

Observamos que eram feitas descrições mais claras para privilegiar a compreensão dos 

leitores. Vejamos o exemplo da peça O lar vazio em que no roteiro utilizado para produção no 

rádio, lê-se “TECNICA – (HARPEJO RAPIDISSIMO)” (sic), enquanto no jornal, no mesmo 

ponto do roteiro, está grafado “TECNICA – (Harpejo rapido para mudança de cenario)” (sic). 

Ao fazer esta alteração, Medina facilitava a compreensão dos leitores, explicitando o motivo 

do pedido de tal harpejo ao técnico do programa, ao passo que, para o ouvinte, ao estar 

envolvido na audição da trama, sua percepção é acionada para que compreenda o som deste 

instrumento como a representação de uma alteração no cenário da peça. 

Podemos pensar estas adaptações feitas nos roteiros, a partir do que Erick Felinto 

(2006) explica sobre as materialidades da comunicação. 
Falar em ‘materialidade da comunicação’ significa ter em mente que todo 
ato de comunicação exige a presença de um suporte material para efetivar-
se. Que os atos comunicacionais envolvam necessariamente a intervenção de 
materialidades, significantes ou meios pode parecer-nos uma ideia já tão 
assentada e natural que indigna de menção. Mas é precisamente essa 
naturalidade que acaba por ocultar diversos aspectos e consequências 
importantes das materialidades na comunicação – tais como a ideia de que a 
materialidade do meio de transmissão influencia e até certo ponto determina 
a estruturação da mensagem comunicacional (FELINTO, 2006, p. 36-37). 
 

Podemos imaginar que o som da harpa teria já sido apresentado em outras produções 

midiáticas e que fazia parte da memória dos ouvintes/leitores como um símbolo de transição 

de tempo e por isso permite a sua inclusão na peça de Medina, mesmo que tenha havido este 

reforço no caso do roteiro publicado no jornal, evidenciando a função do harpejo. Provável 

seria dizer que os leitores deste jornal eram também ouvintes de peças radiofônicas e que 

imaginavam seus atores prediletos interpretando o papel dos personagens. A imaginação de 

uma dona de casa romântica pode ter promovido a leitura de um texto como se o protagonista 

tivesse a voz forte e imponente de Walter Forster ou J. Silvestre30, ativada pela sua memória 

                                                
30 Walter Forster e J. Silvestre foram radioatores na década de1940 que também interpretaram obras de José 
Medina. 
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acústica das escutas de rádio, e que o cascalho do jardim, por onde passeava a mocinha da 

peça Sonho de amor, emitisse o mesmo som do pátio da sua casa.  

Esta possibilidade de interpretação torna-se viável por conta da materialidade onde 

está difundida. Os roteiros publicados em jornal na coluna de Medina não informavam o 

nome dos radiatores que interpretariam as peças, o que oferecia a liberdade interpretativa dos 

leitores para imaginar os personagens com as vozes dos atores de sua preferência, ou até 

mesmo do seu bem amado na vida real.  
O surgimento do homem imaginário e a expressão de sua afetividade por 
meio de fenômenos mágicos, do mito e do ritual - associados 
simbolicamente à realidade biológica como o nascimento, o sexo e a morte -, 
revelam as zonas de ambiguidade e incertezas, assim como a função do ruído 
a gerir a hipercomplexidade, como afirma Morin ou, ainda, conforme atesta 
Bystrina (1995), demonstram o alvorecer dos textos imaginativo-criativos, 
fundadores da cultura (NUNES, 2001, p. 90). 
 

Podemos dizer então que a leitura destes roteiros em jornal e a escuta das narrativas 

pelo rádio provocam a imaginação dos leitores/ouvintes, como num ritual criador de zonas 

obscuras nas mentes dos indivíduos. Experiências que se misturam às suas vivências 

cotidianas, garantindo vínculos para o consumo midiático e simbólico.  

Avançando nas análises, notamos que os roteiros de Medina exploravam o uso do 

espaço dentro do estúdio de rádio. É provável que o fato deste artista-comunicador já ter se 

dedicado, anteriormente, ao cinema e ao teatro, possa lhe ter dado uma maior noção de espaço 

do palco, embora não houvesse evidências da presença do auditório e, portanto, de um palco 

propriamente dito. Porém, observamos que as indicações técnicas aos radiatores e 

contrarregra exploravam a espacialidade do estúdio de rádio. 

Rudolf Arnheim, aponta as diferenças entre a performance no cinema ou no teatro, que 

contam com o apoio visual para narrar seus enredos, em contraposição ao rádio que deve 

prover todos os elementos apenas por meio auditivo. 
Num filme sonoro ou num palco, a câmera ocuparia um lugar particular na 
cena no primeiro plano, e seu som pareceria perfeitamente natural e menos 
perceptível pela atenção. No rádio, a mesma cena produz uma impressão 
poderosa, primeiro porque o aparato fílmico está representado pelo símbolo 
vivo do seu som isolado e, segundo, porque o som não vem de uma certa 
direção, mas toma conta de todo o primeiro plano como uma cortina 
transparente, através da qual se acompanha os acontecimentos (ARNHEIM, 
2005, p. 80). 
 

Aproveitando o espaço do estúdio, notamos que Medina faz indicações como 

“afastada”, “aproximando” ou “longe”, combinadas com sons de passos, portas e ruído de 

louças, na peça Dúvida que mata, ajudando a situar o ouvinte. Já nas obras O lar vazio e 
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Sonho ou Realidade?, o espaço do estúdio era utilizado com as indicações mais explícitas aos 

radiatores como “afastado do microfone”, “aproximando do microfone”. Em Sonho de amor, 

além de tais indicações sobre a proximidade do ator do microfone, também foi feito o pedido 

para que a radiatriz se sentasse e, ao contrarregra, que providenciasse som de passos no 

cascalho e ruído de chão de jardim, promovendo o transporte imaginário dos ouvintes/leitores 

para o cenário correspondente ao momento da história narrada. Por fim, em Prismas 

diferentes, as indicações técnicas possibilitaram um verdadeiro passeio pela cidade de São 

Paulo, com ruídos de automóvel, de ruas calmas ou movimentadas, derrapadas de pneus e 

freadas, dando movimento e dinâmica à peça.  

E para contribuir com a performance, entram em cena todos os elementos sonoros. A 

este respeito, Murray Schafer aborda a transformação sofrida na música, por conta da 

influência da nova paisagem sonora característica da era industrial. Primeiramente, a música 

refletia a paisagem com toques mais bucólicos e sem a interferência ruidosa característica dos 

centros urbanos. 
A música forma o melhor registro permanente de sons do passado. Assim, 
ela será útil como um guia para o estudo das modificações nos hábitos e nas 
percepções auditivas. (...) Os cantos de pássaros na música têm um paralelo 
com os jardins fechados da literatura. Antes de a paisagem da Europa haver 
sido cultivada, a natureza apresentava um vasto e feérico espetáculo. O 
jardim medieval era uma tentativa de criar um lugar benigno e florescente, 
no qual o amor, humano e divino, pudesse realizar-se (SCHAFER, 2011, p. 
151-154). 

 

 Schafer observou a mudança da acústica e a integração dos sons característicos das 

cidades, que acabou por se refletir, inclusive na estrutura das orquestras, como colocado no 

trecho a seguir: 
Mesmo as formas musicais cultivadas no século XIX pareciam ter uma 
tendência imperialista; assim, na forma do primeiro movimento da sinfonia, 
a base do lar é estabelecida (exposição), as colônias se desenvolvem 
(Durchfürung) [desenvolvimento] e o império é consolidado (recapitulação e 
coda). Foi também durante esse período que os cavaletes de todos os 
instrumentos de corda foram cuidadosamente substituídos com o fim de 
produzir maior volume sonoro; também novos instrumentos de metal e 
percussão foram acrescentados e o piano substituiu o cravo, que já não era 
suficientemente forte para ser ouvido nos novos  conjuntos instrumentais 
(SCHAFER, 2011, p. 158-159). 

 

Foi neste novo contexto urbano que se desenvolveram os produtos analisados nesta 

pesquisa de mestrado. Uma situação em que os ouvidos passaram a se acostumar com a 

poluição sonora característica dos grandes centros urbanos. As peças radiofônicas eram 
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apreciadas pelas donas de casa atentas ao choro do bebê, ao mesmo tempo em que percebiam 

o ruído metálico dos bondes riscando os trilhos e os barulhos das chaminés das fábricas 

instaladas em seus bairros. 

Para nos ajudar a compreender a relação entre a audição e os outros sentidos 

experimentados pelo homem, vamos recorrer aos conceitos deixados por Marshall McLuhan. 

Através da escuta, o ouvinte é convidado a ativar a imaginação para poder enxergar a 

performance que se apresenta. Marshall McLuhan cria o conceito de espaço áudio-tátil e Jesús 

Elizondo Martínez explica este conceito de McLuhan, ao dizer que 
se o espaço é considerado como ‘o mundo criado pelo som’, então temos que 
estar conscientes de que suas características serão totalmente diferentes 
daquelas do espaço visual. Este espaço não terá limites fixos ou centro, nem 
um limitado sentido da orientação. Além disso, estará mais eficientemente 
conectada ao sistema nervoso central que qualquer outro elemento visual: a 
imagem nunca é tão forte como é a sensação espacial direta (MARTINEZ, 
2012, p.8-9. Tradução livre).31 

 

 O conceito de espaço áudio-tátil está intimamente ligado à noção de tempo. Todas as 

peças aqui analisadas, sejam elas ouvidas pelo rádio ou lidas nas páginas do jornal, só 

acontecem dentro de uma determinada janela de tempo em que se vivencia tais obras. 

Pensemos, pois, na performance imaginada de qualquer uma das cinco peças que estamos 

estudando. 
Em experiências em que se incluem todas as sensações externas, a pessoa 
dá início a um furioso processo de preenchimento e completação, que 
redunda em pura alucinação. Dessa forma, o aquecimento de um dos 
sentidos tende a produzir hipnose, o esfriamento de todos os sentidos 
redunda em alucinação (McLuhan, 1974, p.50). 

 

Seguindo na proposta de Marshall McLuhan, a construção da performance no roteiro 

imaginada pelos ouvintes/leitores passa, também, pela vivência das sensações que são 

exploradas por todos os sentidos. E esta alucinação é vivenciada no corpo, onde os sentidos se 

expressam. O corpo, segundo Paul Zumthor, é o que liga os dois polos: a performance da peça 

radiofônica e a interpretação criada pela imaginação e memória dos ouvintes/leitores. 

É ele que eu sinto reagir, ao contato saboroso dos textos que amo; ele que 
vibra em mim, uma presença que chega à opressão. O corpo é o peso sentido 
na experiência que faço dos textos. Meu corpo é a materialização daquilo 

                                                
31 Texto original: Si el espacio es considerado como ‘el mundo creado por el sonido’, entonces tenemos que 

estar conscientes de que sus características serán totalmente diferentes de aquellas del espacio visual. Este 
espacio no tendrá límites fijos o centro, ni un limitado sentido de la orientación. Además, estará más 
eficientemente conectada al sistema nervioso central que cualquier otro elemento visual: la imagen nunca es 
tan fuerte como lo es la sensación espacial directa. 
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que me é próprio, realidade vivida e que determina minha relação com o 
mundo. Dotado de uma significação incomparável, ele existe à imagem de 
meu ser: é ele que eu vivo, possuo e sou, para o melhor e para o pior. 
Conjunto de tecidos e de órgãos, suporte da vida psíquica, sofrendo também 
as pressões do social, do institucional, do jurídico, os quais, sem dúvida, 
pervertem nele seu impulso primeiro. Eu me esforço, menos para apreendê-
lo do que para escutá-lo, no nível do texto, da percepção cotidiana, ao som 
dos seus apetites, de suas penas e alegrias: contração e descontração dos 
músculos; tensões e relaxamentos internos, sensações de vazio, de pleno, de 
turgescência, mas também um ardor ou sua queda, o sentimento de uma 
ameaça ou, ao contrário, de segurança íntima, abertura ou dobra afetiva, 
opacidade ou transparência, alegria ou pena provindas de uma difusa 
representação de si próprio (ZUMTHOR, 2007, p. 23-24). 

 

Nos caso da audição ou da leitura dos textos de Medina, o que promove toda esta 

avalanche de sentidos no corpo tem início na letra, que funciona como ativadora da memória 

para imaginar sons e imagens, considerando a geração de significados, abstraindo a sua 

função meramente técnica. “Os significados, como tudo aquilo que é histórico, são mutáveis” 

(MENESES, 2007, p. 18), portanto a leitura feita hoje do roteiro de Medina pode ser bastante 

modificada no seu entendimento, se comparada à leitura da mesma obra em outro contexto, na 

década de 1940. 

 A produção deixada pelo artista-comunicador estudado, desperta novas memórias em 

seu público, sempre passando pela trama de lembranças individuais e coletivas, “aquela que 

se fundamenta nas redes de interação, redes estruturadas e imbricadas em circuitos de 

comunicação” (MENESES, 2007, p. 26). 

 Reforça-se, pois, a ideia de que as performances mediatizadas que apresentamos, por 

meio dos roteiros de Medina, são “justamente o acionamento, a atualização da memória, a sua 

presentificação e sua materialização na voz, no corpo, no gesto, na comunicação, 

transformando-se, portanto, em uma forte construção de memória” (FERREIRA, 2007, p. 

108). 

 Seguiremos estudando a memória como processo de comunicação e, no próximo 

capítulo, serão feitas as análises dos hábitos e práticas de consumo evidenciadas pelas peças 

de Medina, com base nos conceitos já apresentados.  
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4. MEMÓRIAS, DELÍRIOS E O CONSUMO DOS E NOS ESPAÇOS 

 
Tem lugares que me lembram 

Minha vida, por onde andei 
As histórias, os caminhos 
O destino que eu mudei... 

(...) 
Tem pessoas que a gente 

Não esquece, nem se esquecer 
O primeiro namorado 

Uma estrela da TV 
Personagens do meu livro de memórias 

Que um dia rasguei do meu cartaz 
Entre todas as novelas e romances 

De você me lembro mais 
(LEE, 2001).32 

 

Neste capítulo, seguiremos as análises das cinco peças escritas por José Medina, 

evidenciando a memória, o estímulo ao delírio, as marcas de hábitos e consumos e a relação 

com os espaços.  

Primeiramente, vamos estudar as temáticas presentes nos textos. O amor permeia as 

tramas e existem traços comuns às peças, que serão por nós explicitados. 

A leitura dos roteiros também nos permite desvendar alguns hábitos, costumes e 

consumos da sociedade retratada por Medina. 

Para completar o capítulo, falaremos sobre a relação com os espaços e como eles são 

explorados na obra deste artista-comunicador. 

 

4.1 Sonho de amor e a temática que se repete 

Estudando os cinco roteiros selecionados para nossa pesquisa, notamos que há traços 

em comum entre seus enredos e, além disso, percebemos que a peça Sonho de amor apresenta 

vínculos com as outras quatro obras de José Medina. O amor é o tema presente em todas estas 

narrativas e recorremos a Edgar Morin para iniciar esta parte da análise. 
Houve, certamente, uma presença obsessional do amor nos cartões de amor e 
no romance cortês, no romance quimérico do século XVII, no teatro burguês 
do começo do século XX, mas a propriedade da cultura de massa é 
universalizar, em todos os setores, a obsessão do amor (MORIN, 2011, p. 
126). 

  
                                                
32 Versos da música “Minha Vida”, adaptada por Rita Lee a partir da música “In My Life”, composta por John 

Lennon e Paul McCartney. Versão gravada no album “Aqui, Ali, em qualquer lugar”, que interpreta clássicos 
da banda britânica “The Beatles”. 
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Morin (2011) descreve o tema do amor na cultura de massa retratando a presença do 

happy end que surgiu a partir dos anos 1930 no cinema. Como já vimos anteriormente, 

notamos um certo viés obsessivo pelo amor nas peças radiofônicas de Medina, porém de 

forma melodramática e sem finais felizes como se via nas películas hollywoodianas da época. 

Retomando o resumo já apresentado na introdução desta dissertação, lembramos que 

a peça Sonho de amor fala sobre Marcia, uma jovem de família simples que se apaixonou por 

Paulo, um rapaz milionário que sempre obedecia a seus pais. Quando a família de Paulo 

descobriu o romance, preferiu mandá-lo para a Europa para que se esquecesse de Marcia. A 

história é narrada pela própria Marcia, a seu vizinho Jerônimo, já no final de sua vida. Ela 

conta que nunca mais foi capaz de preencher o vazio que Paulo deixara e que vivia sonhando 

reencontrar o antigo namorado, sonho despertado ao ouvir a música Sonho de Amor, de Franz 

Liszt. 

A protagonista reservou sua dor apenas para si mesma, narrando-a somente quando 

já estava à beira da morte, ocasião em que compartilhou com o seu vizinho Jerônimo a dor 

que sentia pela perda do seu grande amor. Da mesma forma, em O lar vazio, o pintor 

protagonista da história declarou que preferia viver a sua dor em reclusão, em lugar de dividi-

la com o mundo. O pintor não queria vender o quadro que representava a ausência de sua 

esposa, por achar que a dor fosse significativa apenas para ele. 

Jesús Martín-Barbero (2009) destaca que a estrutura melodramática tem o medo, o 

entusiasmo, a dor e o riso como sentimentos básicos. Sem dúvida, a dor é o que permeia a 

narrativa de O lar vazio.  
ARMAN. – Mas porque se recusa a vender o quadro, Novais? 
NOVAIS – (EMOCIONADO) Eu vou esplicar. A felicidade é um dôm que 
não temos o direito de reservar somente para nós. Deve servir de exemplo 
para todos. Porem... as feridas que nos causam as grandes dores morais, 
temos a obrigação de esconde-las para o mundo. Esse quadro representa as 
feridas que ainda não deixaram de sangrar no meu coração. 
ARMAN. – Compreendo!... 
NOVAIS – Sendo assim, esse quadro só pode interessar a mim e a mais 
ninguém! (QUASE CHORANDO) Nele eu exteriorisei toda a minha 
infelicidade!... É o espelho onde se reflete toda a minha dor!... Todo o meu 
sofrimento e toda a minha amargura!... Portanto, somente eu o compreendo 
em toda a sua plenitude!... Essa é a historia do meu ULTIMO QUADRO. 
Você que foi meu intimo amigo, sabe perfeitamente que no tempo em que eu 
era feliz, fui bastante vaidoso ao perceber que a gloria vinha ao meu 
encontro. Mas, agora que me vejo completamente infeliz e desgraçado, 
embora pareça um paradoxo, eu sinto um grande orgulho da minha dor 
imensa! É por isso que não quero de forma alguma me desfazes desse quadro 
enquanto eu viver! (sic) (MEDINA, 1946-b. Grifos nossos). 
 

Novais, o pintor traído, apresenta argumentos evidenciando o contraste entre alegria 



 

 

99 

e tristeza, felicidade e dor. Considera que a felicidade, esta sim, deva ser compartilhada, 

porém, a dor, como algo íntimo e pessoal, tem que ser cultivada apenas para si, como se a 

contemplação daquele quadro triste e vazio na parede de sua sala, fosse um culto à sua dor. 

Um ritual preservado para que se lembrasse sempre da imensa amargura que tem em seu 

peito. 

Além deste culto à dor, percebemos outro traço comum entre estas duas peças: o 

distanciamento que promove o esquecimento. Em Sonho de amor, os pais de Paulo 

providenciam uma longa viagem para a Europa para que o garoto se esquecesse da namorada 

que não tinha o mesmo nível social da família. Encontramos explicação para a decisão tomada 

pelos pais de Paulo no que escreve o etnólogo e antropólogo francês Marc Augé .  
A forma ritual emblemática do começo ou do recomeço seria a iniciação 
que, segundo modalidades variáveis, se apresenta sempre como um 
engendramento ou um nascimento. O que então se apaga ou se esquece, no 
instante em que surge uma nova consciência do tempo, é simultaneamente 
aquele ser que o iniciado já não é e aquele outro que ainda não é, o mesmo e 
o outro nele. O futuro que se deve recuperar não tem todavia forma, ou mais 
exatamente é a forma incoativa do presente (AUGÉ, 1998,p. 29. Tradução 
livre).33 
 

A retirada do filho de cena, e a consequente promoção do esquecimento da garota 

pobre, poderia trazer um novo começo para Paulo, talvez o futuro com uma mulher da sua 

mesma classe social. Esta estratégia da ausência para apagar a memória pode ter funcionado 

para Paulo, porém teve um efeito contrário em Marcia. Em seu caso, a falta do namorado 

provocou um enorme vazio, impossível de ser esquecido e ativador de delírios, como veremos 

mais a seguir. 

Na trama narrada em O lar vazio, podemos avaliar o distanciamento/esquecimento 

de duas formas. A mudança de Novais da cidade, após a decepção amorosa que o levou a 

destruir o quadro O lar a bengaladas, fez com que seu nome fosse apagado da cena artística 

local. 
ARMAN. – Completamente. Fez uso de uma bengala que levou 
intencionalmente! Foi um verdadeiro escandalo no salão! Houve intervenção 
do jury!... Enfim, uma verdadeira calamidade!... (TOM) Depois disso, o 
Novais retirou-se daqui da capital. Foi para a casa da familia, no interior 
do estado. Mais tarde eu soube que foi internado numa casa de saude. Mas o 
caso foi ficando esquecido, até que ninguem mais tornou a falar no nome do 
Novais! (sic) (MEDINA, 1946-b. Grifos nossos). 

                                                
33 Texto original: La forma ritual emblemática del comienzo o del recomienzo sería la iniciación que, bajo 

modalidades variables, se presenta siempre como un engendramiento o un nacimiento. Lo que entonces se 
borra o se olvida, en el instante en que surge una nueva conciencia del tiempo, es simultáneamente aquel ser 
que el iniciado ya no es y aquel otro que aún no es, el mismo y el otro en él. El futuro que se ha de recuperar 
no tiene aún forma, o más exatamente es la forma incoativa del presente. 
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Por outro lado, houve também a separação física de Novais e Silvia, sua esposa 

traidora, porém o tempo e a distância não foram suficientes para promover o esquecimento. 

Novais seguiu cultivando a sua dor. Por sua vez, Silvia também, apesar de ter traído o marido, 

chegou até o fim da sua vida sem conseguir se esquecer do mal que fizera a Novais. 

Estudando estes dois casos, podemos pensar que o distanciamento é capaz de 

promover o esquecimento se o envolvimento emocional não é tão profundo. No caso de 

sentimentos mais agudos, o tempo e o espaço não apagam a dor, como as vividas por Marcia 

(em Sonho de Amor) e por Novais e Silvia (em O lar vazio). Em contrapartida, talvez o amor 

de Paulo não fosse tão grande como o sentido por Marcia e a viagem à Europa tenha sido 

suficiente para o almejado recomeço de sua vida sem a lembrança da antiga namorada. Da 

mesma forma, por mais que Novais fosse um grande pintor e com amigos na cidade, o seu 

afastamento da cena foi o bastante para que ele fosse esquecido. 

Comparando os roteiros, abordamos agora a questão da classe social que é a chave da 

discórdia da peça Prismas diferentes. Como já observamos, em Sonho de amor a diferença de 

classes foi o motivo para a separação de Paulo e Marcia. 

O romance popular, tanto quanto o romance burguês, vai continuamente 
deixar transparecer o recalcamento do amor em todas as barreiras sociais: 
casamento, família, classe, raça, dever, pátria etc., em um combate duvidoso, 
em que o amor pode ou se espedaçar ou perfurar ocasionalmente as 
barragens, mas sem conseguir o desmoronamento completo delas (MORIN, 
2011, p. 127). 

 
Por um período, nestas duas obras, os casais foram capazes de manter um 

relacionamento apesar das diferenças. Contudo, a pressão familiar, promovida pelos pais dos 

mocinhos, foi maior do que o amor poderia suportar. A reação de Marina, protagonista de 

Prismas diferentes, foi de apunhalar o namorado que não aceitou se casar com ela por conta 

de sua condição social. Já em Sonho de amor, o motivo do término do namoro entre Paulo e 

Marcia também foi a diferença de classes. Novamente nos perguntamos se, para suplantar as 

divergências, o amor teria que apresentar uma carga tão forte que minimizaria as pressões 

externas. Vemos que para Paulo e para o namorado de Marina, o amor não trazia tamanha 

densidade, sucumbindo à pressão familiar. 

Já a vida idealizada pelas protagonistas e a fantasia da realidade são os traços 

comuns que percebemos entre as peças Sonho de amor e Dúvida que mata. Ambas imaginam 

uma vida que não combina com a real. Carmem, a jovem esposa de Dúvida que mata, frustra-

se em seu casamento por idealizar a vida conjugal cheia de eventos sociais, viagens e 

diversão, quando, na realidade, seu marido Luiz é um sujeito caseiro e de pouca badalação. 
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Também fantasia ser considerada traidora por seu marido por conta de cartas recebidas de um 

admirador. Por outro lado, em Sonho de amor, Marcia imagina-se vivendo em um palacete 

com um belo jardim, sendo servida por um criado. Esta cena é vivida em delírios provocados 

pelo abandono de seu amado. 

Ecléa Bosi cita Henri Bergson em seu livro Memória e sociedade: lembranças de 

velhos: 
O espírito humano pressiona sem parar, com a fatalidade da memória, contra 
a porta que o corpo lhe vai entreabrir: daí os jogos da fantasia e o trabalho da 
imaginação – liberdades que o espírito toma com a natureza. O que não 
impede reconhecer que a orientação de nossa consciência para a ação parece 
ser a lei fundamental da vida psicológica (BERGSON apud BOSI, 1994, p. 
52-53). 
 

No caso de Marcia, a memória dos tempos felizes em que namorava Paulo, ouvindo 

a música de Liszt, despertou fantasias e a transportou para uma realidade idealizada, 

potencializada pelo delírio febril. Para Carmem, a realidade do casamento com Luiz logo se 

mostrou diferente de seus sonhos. Porém sua mente lhe ativou outras armadilhas. Após a 

frustração por não poder desfrutar do casamento considerado por ela como ideal, também 

passou a apresentar delírios, fantasiando que seu marido poderia ter lido as cartas de amor que 

seu admirador havia lhe mandado. Tamanha foi a sua idealização desta imagem, que Carmem 

não suportou a dúvida e acabou com sua vida de forma trágica. 

Por fim, ainda falando sobre delírios, estudamos os traços comuns entre as peças 

Sonho ou realidade? e Sonho de amor. O delírio confunde os sentidos, não permitindo saber 

ao certo se a história é real ou se não passa de um sonho. E ainda, nos dois casos, percebemos 

que a arte está presente no cenário delirante como um estopim. Em Sonho ou realidade?, 

nota-se um tom poético nas falas do narrador ao longo de toda a peça e os versos de Arlindo 

Barbosa são incorporados ao roteiro: 
É uma casinha rustica e modesta 
Arquitetada com simplicidade...  

Sorri por entre os roseirais em festa 
Na rua mais humilde da cidade.  

 
Toda feita de barro, o sol lhe empresta 
As cores lindas que há na imensidade 

E Deus a vê do céu por uma fresta 
Quando o luar se derrama em claridade!... 

 
Nela mora um casal de bons velhinhos 

Cujas rugas retratam mil caminhos 
Onde um sonho embalde se procura 

 
Nada no mundo mais feliz..., mais nobre!... 
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Para conter ali toda a ventura 
Fez-se pequena aquela casa pobre 

(sic) (MEDINA, 1946-c). 
 

A protagonista desta trama, também abandonada pelo seu amado, como em outras 

peças de Medina, passa a vagar pela estrada em busca do seu amor, até o fim de sua vida. A 

devoção a este sentimento é tão intensa que nem o próprio narrador da história saberia dizer 

se era sonho ou realidade. 
O ser amado é o objeto de projeções afetivas que são as mesmas da 
divinização: o êxtase, a adoração, o fervor têm a mesma natureza que os 
sentimentos religiosos, mas em escala de um ser mortal. A natureza semi-
imaginária do amor vivido permite a irrigação constante do imaginário pelo 
real, do real pelo imaginário. A tal ponto que foi possível dizer que, sem a 
literatura, o amor não existiria. Mas, reciprocamente, sem a necessidade de 
amor, toda uma literatura não existiria. O amor é, portanto, por sua própria 
natureza, a grande faixa oscilatória entre o imaginário e o real (MORIN, 
2011, p. 130). 
 

No caso de Sonho de amor, a imaginação de Marcia é estimulada pela música de 

Franz Liszt. Ao ouvi-la, a personagem inicia seus delírios fantasiosos e não é mais capaz de 

distinguir o seu sonho de amor da realidade seca e triste que vivia.  

Nestes dois exemplos que acabamos de ver, o amor inspirou o poeta Arlindo Barbosa 

e o compositor húngaro Liszt. E suas obras seguiram inspirando o amor, refletido nas peças de 

Medina, que, em nota sobre rádio, com título No radiatro da vida, publicada em 12 de 

setembro de 1946, escreveu  
As historias de amor, estão já tão exploradas no radiatro, que a cada passo se 
repetem. Mas sucede que quando as historias de amor se repetem, 
recordando outras historias, vivemos junto ao receptor, uma lembrança de 
nós mesmos. (...) Muitos acreditam que no radiatro se ama verdadeiramente. 
Os que assim pensam não crêem que o radiatro é uma caricatura sarcastica 
da vida (sic) (MEDINA, 1946-p). 
 

O rádio tem a capacidade de transportar o radiouvinte para recônditos da memória e 

as repetições das tramas interpretadas pelos radiatores são ativadores do imaginário, que 

possibilita a viagem pelas lembranças. Da mesma forma, ainda hoje, em programas populares 

no rádio, a leitura no ar de cartas de ouvintes reconta histórias e permite a estruturação da 

memória na mídia (NUNES, 1993). 
A obra radiofônica é capaz de criar um mundo próprio com o material 
sensível de que dispõe, partilha o estado de ânimo do narrador e das 
personagens, descreve a personalidade e o caráter dos protagonistas, exibe a 
desenvoltura e a amabilidade do repórter, cria com suas próprias leis um 
universo acústico da realidade e, por isso, tem o poder de seduzir os ouvintes 
(MENEZES, 2007, p. 116). 
 

Obras literárias, artes plásticas e músicas inspiraram Medina para a produção de seus 
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roteiros. Por sua vez, estes temas apresentavam ecos na sociedade que ouvia suas peças de 

rádio, pois dialogavam, de alguma maneira, com suas realidades ou fantasias, podendo 

despertar, assim, novas memórias, sonhos, delírios e imaginários. 

 

4.2 Hábitos e consumos ouvidos nas entrelinhas dos roteiros 

Da mesma maneira como desvendamos os temas recorrentes nas peças de Medina, 

passamos agora a fazer uma leitura dos roteiros em busca de alguns vestígios sobre os hábitos 

e práticas de consumo que podem refletir a sociedade paulistana da década de 1940. 

Porém, antes de pormenorizar os textos escritos por este artista-comunicador, 

pedimos licença para abordar o hábito de consumir bens simbólicos, como a própria escuta do 

rádio ou a leitura diária do jornal. Para tanto, seremos ajudadas pelas reflexões trazidas pelo 

Professor João Anzanello Carrascoza. Em seu ensaio O consumo de arte: luz, perspectiva e 

sfumato (2014), ele aponta a relação entre a produção e o consumo da arte e a necessária 

empatia entre criador e consumidor. Citando Tolstói, Carrascoza aborda o fenômeno do 

contágio que ocorre através da arte, descrita como “uma atividade humana que consiste em 

alguém transmitir de forma consciente aos outros, por certos sinais exteriores, os sentimentos 

que experimenta, de modo a outras pessoas serem contagiadas pelos mesmos sentimentos, 

vivendo-os também” (TOLSTÓI apud CARRASCOZZA, 2014, p. 150).  

De certa forma, podemos dizer que existe uma corrente de contágios nas experiências 

vividas por José Medina. Como expusemos no capítulo de apresentação deste autor, sua 

vivência em São Paulo acabou aparecendo em sua obra, como no caso dos filmes Fragmentos 

da Vida e Canto da Raça e do álbum fotográfico  São Paulo o que foi e o que é. A escuta de 

música clássica, as visitas a museus, ou ainda o consumo voraz de obras literárias, foram 

dando peso para a bagagem que Medina carregava em sua vida, promovendo o contágio em 

seu repertório que se reflete nos textos produzidos por ele para rádio e jornal. Por sua vez, os 

produtos midiáticos entregues por ele aos consumidores destes bens simbólicos também 

contagiavam o seu público, que passa a engordar seus repertórios individuais e, quiçá, 

contribuindo para novas obras que contagiam seus respectivos públicos. E assim por diante, 

ad infinitum. 

Seguindo no pensamento sobre obras de arte e a relação entre produtor e consumidor, 

Carrascoza (2014) destaca que os criadores fazem uso da linguagem para transmitir 

sentimentos de maneira crível ao seu público e, abordando especificamente a produção 

literária, divaga sobre a intenção ou não do autor em pensar previamente no seu leitor para a 
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escrita de textos. 

O mecanismo de antecipação está presente, senão como estratégia para 
‘convencer’ o leitor-outro, inegavelmente para convencer o leitor-si mesmo 
– o escritor é o primeiro que ‘ouve’ o seu texto. O autor precisa se antecipar, 
para checar se está transmitindo, voltando a Tolstói, com maior ou menor 
clareza o sentimento. Ele precisa se persuadir, antes de qualquer outro leitor, 
que é capaz de gerar contágio com a obra que está produzindo 
(CARRASCOZA, 2014, p. 150). 
 

Sendo José Medina um escritor que empresta seu talento criativo para a produção de 

obras com o propósito claro de servir a meios de comunicação de massa, fica mais patente a 

sua intenção de imaginar a reação que seus textos teriam no público das emissoras de rádio e 

do jornal para os quais escrevia. 

Mas estamos falando de obras de entretenimento, produzidas por Medina. Por este 

motivo, dialogamos também com Roberta Sassatelli (2007) que nos diz que o lazer pode 

representar a experiência de diferentes localidades e estruturas variadas, levando as pessoas a 

realidades distantes, onde podem se engajar com o diferente, produtos específicos, atividades, 

maneiras e identidades. Oferecem a possibilidade de organizar contextos de envolvimentos 

que arrumam um mundo de recompensas internas que está parcialmente separado de regras 

sociais de relevância. Também promovem experiências de aprendizado que podem mobilizar 

identidades de maneira profunda. 

E por tratarmos de bens simbólicos que são difundidos de forma mediatizada, não 

podemos deixar de citar Roger Silverstone, que nos diz que “consumimos a mídia. 

Consumimos pela mídia. Aprendemos como e o que consumir pela mídia. Somos persuadidos 

a consumir pela mídia. A mídia, não é exagero dizer, nos consome” (SILVERSTONE, 2002 

p. 150). 

Desta forma, imaginamos os textos de Medina consumindo e transportando seus 

ouvintes/leitores a outros mundos e passamos agora a dissecar seus textos em busca de 

hábitos e consumos escondidos em suas linhas e entrelinhas. 

O roteiro de Dúvida que mata nos permitiu perceber alguns costumes das famílias da 

sociedade paulistana da década de 1940. Entre eles, destacamos a servidão da mulher ao 

marido, que se diverte tomando bebidas alcoólicas com seus amigos enquanto falam de 

negócios. A esposa, por sua vez, não se envolve nos assuntos empresariais e tem como amiga 

e confidente a sua irmã. O casal é servido por um criado doméstico e aparece também o 

hábito de mandar chamar por alguém, em tempos em que a comunicação não era tão fluida 

como os dias que vivemos hoje.  

Observamos ainda nesta peça o hábito da esposa sair acompanhada pelo marido e de 
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frequentar a casa de amigos. A esposa passou a infância e adolescência em colégio interno e 

casou-se com um homem muito mais velho. É possível que a falta de vivência mais 

abrangente, provocada pelos anos de internato, tenham favorecido a sua fantasia sobre o 

casamento idealizado. Percebemos a presença do cinema e da literatura neste texto, além do 

hábito de se manter cadernos de anotações e estudos. 

Analisando o roteiro de O lar vazio, identificamos o respeito para com a esposa do 

amigo, referindo-se a ela como “Dona Silvia”, embora esta reverência tenha sido feita pelo 

falso amigo que se revelou traidor logo em seguida. Por outro lado, aparece na trama o hábito 

de frequentar cafeterias e de se relacionar com os garçons de maneira mais informal, tratando-

os pelo primeiro nome. Porém o garçom mantém a cordialidade e subserviência que lhe 

cabem, como vemos na passagem a seguir:  
GARÇON – (APROXIMANDO) Aqui tem o seu aperitivo, Snr. Armando. 
ARMAN. – Diga-me uma cousa, Pedro? Quem é aquele cavalheiro de idade 
sentado naquela mesa do canto? Você o conhece? 
GARÇON – Não senhor. Ha pouco tempo ele frequenta esta casa. É um typo 
meio misterioso! Fala muito pouco! 
ARMAN. – Você não sabe como ele se chama? 
GARÇON – Não senhor. A unica cousa que eu sei, é que ele faz parte de 
uma comissão de julgamento de salões de arte. 
ARMAN. – Ah! (TOM) Obrigada Pedro (BAIXO) Será ele? 
GARÇON – Ele quem? 
ARMAN. – Não, não é nada pedro. É só isso que eu desejava saber. 
GARÇON – (AFASTANDO) As suas ordens...... 
(sic) (MEDINA, 1946-b. Grifos nossos). 
 

Fora isso, notamos nesta peça uma singela alteração feita por Medina entre os 

roteiros do rádio e do jornal no que se refere à bebida oferecida pelo garçom ao Armando. No 

roteiro de rádio, aparece (como exposto no trecho anterior) o termo “aperitivo”. Porém, na 

mesma passagem do roteiro publicado no Jornal de São Paulo, está grafado “vermute”, 

evidenciando que esta bebida estava presente e disponível para consumo nos cafés paulistanos 

da época. Em outro trecho da mesma peça, aparece o consumo do vinho como uma bebida 

que expressa a alegria do casal retratado no primeiro quadro de Novais, O lar. O vinho, após a 

amargura vivida pelo pintor, foi substituído por um insípido copo d’água na cena pintada no 

seu último quadro, O lar vazio. Podemos dizer que a bebida que acompanha cada uma das 

passagens está relacionada com o estado de ânimo dos personagens no desenrolar de suas 

atividades. 

Percebemos também uma discussão sobre colecionadores ávidos por comprar os 

quadros de Novais além da questão das premiações em salões de arte. Novais, no momento 

em que foi premiado, adquiriu um alto status como artista e era reverenciado pelo mercado. Já 
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fora de cena, quando saiu da capital para viver sua dor em reclusão, houve um alvoroço para a 

compra da sua última obra, que o pintor se recusava a vender.  
ARMAN. – Como ja disse a você o Novais teve muitas propostas para a 
compra do quadro, inclusive da propria pinacoteca nacional. Mas ele se 
recusa sempre a vende-lo. Um dia perguntei a ele, porque não vendia o 
quadro e ele respondeu-me..... 
(sic) (MEDINA, 1946-b). 
 

Na obra  Sonho ou realidade?, o que se evidencia é o consumo simbólico da poesia 

que acompanha toda a narrativa, no seu tom e também na declamação de obra específica do 

poeta Arlindo Barbosa.  

Por sua vez, em Sonho de amor, existe um consumo imaginário da personagem Marcia 

durante seus delírios. Ela cria uma fantasia de consumo de estilo de vida, em que vive em um 

palacete, com um enorme jardim e belo roseiral, com funcionários à sua disposição e toda a 

mordomia que acredita merecer. Aparece também nesta trama o consumo de cromos ingleses. 
MARCIA - Vou lhe fazer a vontade meu amigo! (NARRANDO) Isto foi há 
muitos anos. Eu contava dezoito anos de idade. E sem convencimento, posso 
dizer que eu era uma moça bonita embora franzina. Eu parecia mais um 
desses cromos ingleses (MEDINA, 1947. Grifos nossos). 

 

Ao se referir aos tais cromos, a personagem Marcia revela outra marca do consumo 

que habitava o imaginário coletivo na década de 1940. Estes produtos eram difundidos na 

década de 1920, através de impressões coloridas em papel grosso, como papelão, recortadas 

em formato do objeto representado34. É provável que tenha havido uma grande 

comercialização de cromos com figuras femininas com certa beleza, a ponto de justificar que 

Medina fizesse esta referência em seu texto para identificar a protagonista como uma jovem 

de traços delicados em sua juventude. 

Como hábitos e costumes presentes nesta peça, destacamos a obediência aos pais, que 

levou Paulo a se distanciar da namorada Marcia, além da proibição do namoro às ocultas e da 

evidente dificuldade para levar a cabo um relacionamento entre pessoas de classes sociais 

distintas, como já vimos anteriormente. 

No último roteiro analisado, Prismas diferentes, que também apresenta a questão da 

diferença de classes sociais, notamos ainda como um dos principais tipos de consumo, a 

experiência da própria cidade. Este ponto será mais discutido nas próximas páginas. Daremos 

lugar agora à análise do jogo entre a literatura e as vidas cotidianas das pessoas. Durante o 

                                                
34 Descrição obtida por depoimento oral, em entrevista feita por Vera da Cunha Pasqualin, em 10 de agosto de 

2013, com Araceli Medina Pasqualin. 
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passeio da protagonista dentro do taxi, o chofer faz inúmeras comparações entre os pedaços 

que consegue perceber das vidas de seus passageiros com tramas literárias pertencentes ao seu 

repertório e cria verdadeiras novelas a partir destes fragmentos. Vale o longo trecho desta 

peça para discorrermos mais sobre este entrelaçamento:  
MARINA – Que livro é esse? 
CHOFER – É uma novela policial! ‘O Assassino do Milionario’. 
MARINA – Não gosto de novelas policiais. 
CHOFER – Mas esta é diferente. É das mais emocionantes que tenho lido. 
Entretanto ainda é ‘café pequeno’ ao lado dos romances que tenho 
presenciado na vida real. 
MARINA – Mas, presenciado? Como? 
CHOFER – Bem, é força de expressão. O que quero dizer, é que, desde pela 
manhã, até altas horas da noite, faço reviver na minha mente uma serie de 
novelas e aventuras que em geral não terminam como as novelas de ficção 
vulgares: no hospital, no juri ou como nos filmes que quase sempre tem 
como desfecho o beijo apaixonado do galã e da heroina. 
MARINA – Não ha duvida que você é bastante observador. 
CHOFER – E digo-lhe mais! Eu estou plenamente convencido que nós, os 
seres humanos, carregamos com nosco, embora sem o saber, o nosso 
romance correspondente. Duvido que haja alguem que não seja 
protagonista de um drama dentro da vida. Em alguns individuos esses 
dramas são pesados, sem sabor e sem emoção de qualquer especie; ao passo 
que, em outros, são pitorescos e impressionantes, apenas variando no 
enredo. 
MARINA – E em que consiste a variedade do enredo, em seu entender? 
CHOFER – Eu explico. Sucede que, enquanto alguns individuos parecem 
viver para o amor ou pela ambição da gloria e do dinheiro, outros 
enterram-se na tragedia, quase sempre por motivos ridiculos, como por 
exemplo... a vaidade. Eu conheci um cidadão riquissimo que por insistencia 
da filha e da esposa foi obrigado a arranjar um titulo de conde. Foi o bastante 
para que o homem ficasse completamente arruinado. Assim a propria familia 
contribui para o drama daquele infeliz. Digo isto, apenas para demonstrar 
que cada um tem seu proprio drama na vida. A serie é interminavel. Todo o 
segredo consiste em saber imaginar o romance de cada individuo 
(sic) (MEDINA, [1946 ou 1947-a]. Grifos nossos). 
 

Fica evidente que o fato do motorista do taxi ser um ávido consumidor de novelas 

policiais, lhe permite rechear a mente com enredos que lhe facilitam a criação de suas 

próprias novelas a partir da breve convivência com seus passageiros. Para ele, basta um 

instante na presença dos clientes para imaginar toda a história de vida daqueles sujeitos. 

E os hábitos praticados à época também podem ser notados em detalhes sutis dos 

roteiros de Medina, como no caso da passagem a seguir: 

CHOFER – Tenha a bondade de subir. 
MARINA – Um momento. Faz alguma objeção que me sente aí no banco da 
frente, ao seu lado? 
CHOFER – Absolutamente. Quer ter a bondade de dar a volta e subir pelo 
outro lado? 
(MEDINA, [1946 ou 1947-a]. Grifos nossos). 
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Os modos como o chofer tratou a cliente, bem como a irreverência da moça que 

optou por ocupar o assento ao lado do motorista, quebrando as regras de etiqueta vigentes, 

revelam um pouco do cenário da São Paulo dos anos 1940, uma cidade de rupturas, de mescla 

de comportamentos, de descobertas e de múltiplas possibilidades. 

E a imagem tem o poder de produzir ideias sobre o que se apresenta, como no caso 

do trecho destacado, não só pelos produtos consumidos, porém também pelo gesto, pelo trato, 

pelas atitudes e pela aparência física. A seguir veremos como o chofer de Prismas diferentes 

descreve uma de suas passageiras: 
CHOFER – Eu estava no meu ponto, lendo os primeiros capitulos de uma 
novela policial, quando aproximou-se de mim uma senhora. Não me foi 
possivel examina-la muito bem porque tinha o veu do chapeu caido sobre o 
rosto e a gola do casaco levantada até a altura do nariz. Não obstante, por 
alguns vestigios deduzi que se tratava de uma criatura ainda moça e bonita. 
O seu tornozelo tinha a caracteristica inconfundivel das damas distintas e de 
fino trato. É justamente o que eu costumo chamar de mocidade prolongada. 
Pareceu-me enfim, uma criatura encantadora! Os olhos eram negros e 
grandes, as mãos delicadissimas! 
(sic) (MEDINA, [1946 ou 1947-a]. Grifos nossos). 
 

 Nota-se que o motorista supõe que a senhora era uma dama distinta e de fino trato, 

porém a imagem foi construída a partir de mínimos elementos que, juntos, ajudaram a compor 

a ideia final sobre a cliente que entrara em seu carro de aluguel. Além de falar em “mulher de 

fino trato”, seguindo o seu percurso na narrativa, o chofer também refere-se ao “aristocrático 

bairro do Pacaembu” e menciona os “bangalows” que lá foram construídos, além da “casa 

luxuosíssima que mais tinha aspecto de um palácio” quando levou uma passageira até o bairro 

de Higienópolis. A seguir falaremos mais a respeito destes bairros, porém o que queremos 

evidenciar agora é que todos estes elementos e aspectos físicos observados pelo chofer, 

ajudam-no a compor a trama que narrou à passageira Marina. 

Para auxiliar nossas análises, Néstor García Canclini aponta que “o consumo é visto 

não como a mera possessão individual de objetos isolados mas como a apropriação coletiva, 

em relações de solidariedade e distinção com outros, de bens que proporcionam satisfações 

biológicas e simbólicas, que servem para enviar e receber mensagens” (GARCÍA CANCLINI, 

2010, p. 70). 

Desta forma, por meio dos hábitos que conseguimos ouvir nos roteiros de Medina e 

dos bens, materiais ou simbólicos, consumidos pelos seus personagens, é possível afirmar que 

o consumo é portador de mensagens sobre suas personalidades e características individuais e 

coletivas. Pode ser interpretado pela ficção, se misturado ao cotidiano. 
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4.3 Consumo dos e nos espaços criados pelo som 

Lendo os textos de José Medina, também podemos observar as relações com os 

espaços, sejam eles nas cidades ou fora delas. Iniciamos nossa reflexão acerca destas relações, 

a partir do texto de Gisele Jordão (2015:6), que nos indica, citando García Canclini, que a 

noção de cidade, na visão moderna era compreendida como o oposto ao campo, porém, nas 

últimas décadas, o entendimento dos centros urbanos também passa por seus processos 

culturais e pelos imaginários de sua população. E segue seu raciocínio ao dizer que 

como nos sugere Milton Santos (2002, p. 116), ‘a cidade – sobretudo a 
grande cidade – constitui um meio material e um meio social adequados a 
uma maior socialização das forças produtivas e de consumo’. Porém, se é no 
consumo de produtos, de serviços, de bens e de informações que 
‘construímos nossos próprios significados, negociamos nossos valores e, ao 
fazê-lo, tornamos nosso mundo significativo’ (SILVERSTONE, 2002, p. 
150), a cidade é composta por suas partes físicas mas, sobretudo também, 
por suas imaterialidades. A abordagem que prevê a virtualidade da cidade 
(GUATTARI apud PELBART, 2011; PELBART, 2011) nos chama atenção 
para a formação subjetiva na ‘apropriação e uso’ da cidade e, 
consequentemente, sua tomada de sentido (JORDÃO, 2015, p. 6). 
 

Se, por um lado, Jordão nos faz perceber que a experiência da cidade pode ser vista 

como criação de sentido, trazemos também os pensamentos expostos pelo Professor José 

Eugenio de Oliveira Menezes que indica “a relação entre os ritmos dos corpos, os ritmos da 

cidade e os ritmos do rádio” (MENEZES, 2007, p. 63). Veremos as indicações dos elementos 

das cidades que identificamos nos roteiros, mas antes, é necessário perceber que a própria 

escuta do rádio também é, em si, um ritual presente nos espaços.  
A mídia cria, através de seus ritos informacionais, como a mesma canção 
repetida todos os dias, um pulsar rítmico reiterador do tempo. (...) O rádio 
ajuda a manter o tempo presente, o tempo circular que se repete como nas 
narrativas míticas (MENEZES, 2007, p. 65). 
 

Encontramos em nossa pesquisa no Jornal de São Paulo um curioso exemplo da 

sincronização dos ritmos da cidade feita pelos meios de comunicação. Com o título Os bons 

programas de rádio diminuem o consumo de água, a coluna Rádio do dia 20 de dezembro de 

1946 trazia notícias de Estocolmo: 
A diretoria de Agua observou um fato curioso relacionado com o radio. É 
que existe uma pronunciada correspondencia entre os programas de radio e o 
consumo de agua. Quando as emissões de radio em Estocolmo são 
especialmente divertidas, as donas de casa adiam até o dia seguinte a 
lavagem dos pratos e ninguem usa o quarto de banho, pelo que baixa o 
consumo de agua. Isto foi confirmado há algumas semanas, quando, com a 
autorização das autoridades, voltou-se a fornecer agua quente nas casas de 
aluguel. Em vista de ter sido paralisado este serviço tanto tempo, contava-se 
com um consumo extraordinario de agua no dia em que se reiniciou o 



 

 

110 

fornecimento. Mas, precisamente naquela noite, houve uma emissão de uma 
revista popular de um teatro de Estocolmo, resultando que a maioria das 
pessoas permaneceu junto a seus aparelhos de radio, deixando o banho ou a 
limpeza para o outro dia (sic) (MEDINA, 1946-q). 
 

Talvez o consumo de água de São Paulo também pudesse ser diminuído nos 

momentos de maior audiência de uma boa peça de rádio. E além da relação entre os meios de 

comunicação e os ritmos da cidade que situam o homem, observamos outra leitura possível 

sobre os ambientes da cidade (ou do campo) que se dá por meio de seus sons. Como nos faz 

lembrar Ecléa Bosi,  
os sons se complementam como uma conversa ou uma orquestra, sem ruídos 
antagônicos, envolvendo vida e trabalho em ciclos compreensíveis. Sons 
familiares da água da torneira, dos talheres nos pratos, dos passos no chão, 
do relógio, do martelo, da vassoura, compõem o ambiente acústico familiar 
que se integra no da rua. Na cidade, após a Revolução Industrial, temos a 
paisagem sonora de baixa fidelidade onde os ruídos conflitam com os sons 
que desejamos ou precisamos ouvir. ‘Os rádios não migram para o Sul no 
inverno, as escavadoras não hibernam e os transportes não dormem à 
noite.’35 O espaço sonoro compartilhado é um bem comum, mesmo os 
diminutos sinais que compõem suas mensagens são vitais para seus 
habitantes (BOSI, 1994, p. 445). 
 

E as indicações técnicas dos roteiros de peças radiofônicas preocupam-se exatamente 

com a necessidade de transportar os ouvintes para o ambiente em que se passa a trama, por 

meio dos sons reproduzidos. 

Retomamos então o que diz Marshall McLuhan (1974) sobre o espaço áudio-tátil, 

descrito como sendo um mundo criado pelo som, diferente do espaço visual, sem limites fixos 

ou centro, nem um limitado sentido de orientação. O teórico defende que o espaço áudio-tátil 

desperta sentidos no indivíduo com muito mais força do que o visual, por explorar uma 

sensação espacial direta, conectada intimamente com o seu sistema nervoso central. As peças 

radiofônicas criam verdadeiros espaços para o deleite dos sentidos dos ouvintes, que se 

deixam levar e prendem suas atenções, explorando a sua sensorialidade. 

 Este mundo de percepções criado pelo radiatro é explicado por Armand Balsebre ao 

dizer que 
O radioteatro ou radiodrama tem sido o gênero radiofônico que melhor 
desenvolveu essa tradução sonora do mundo audiovisual. Mas, ao mesmo 
tempo, no rádio encontra-se o meio ideal para expressar o fantástico e 
imaginário, criando uma nova poesia: a poesia do espaço. O rádio, portanto, 
estabelece duas importantes metas: reconstituição e recriação do mundo real 
através de vozes, música e ruídos, e criação de um mundo imaginário e 

                                                
35 Nesta passagem, Ecléa Bosi cita Murray Schafer, “O mundo dos sons”, Correio da Unesco 4 (1977). 
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fantástico, ‘produtor de sonhos para espectadores perfeitamente acordados’ 
(BALSEBRE, 2004, p. 14. Tradução livre).36 
 

Na tentativa de criar estes espaços, reais e imaginários, Medina soube explorar os 

elementos sonoros que tinha à sua disposição. Vejamos que a peça Sonho ou realidade? se 

passa em uma cidade pequena com paisagem bucólica e, portanto, diferente das outras quatro 

peças analisadas. Seus ruídos também são característicos para indicar este ambiente. Do alto 

da colina, o que se ouve nesta obra é o discreto som dos sinos da igreja. Completando a 

paisagem descrita pelo narrador, o ouvinte é capaz de rechear, mentalmente, o som desta 

localidade, acrescentando o mugido de vacas ao longe ou o som do vento que lambe as 

árvores da região. 

Em Dúvida que mata são solicitados ao técnico os sons de passos, portas e ruídos de 

louça. Já em O lar vazio, aparece o pedido para que o técnico soltasse o ruído de “campainha 

da porta”, porém, no mesmo roteiro publicado no jornal, esta indicação foi substituída por 

“cigarra de porta”, dando ao ouvinte/leitor a impressão de que alguém chegava à casa, da 

mesma maneira. Além deste som, também foram produzidos para esta peça os ruídos de porta, 

passos, papel, vozerio e sons discretos de bar ou confeitaria, deslocando os ouvintes para cada 

cenário proposto pela narrativa. É como se as imagens dos ambientes fossem criadas por meio 

dos sons auxiliares. 

A localização do espaço pelo som produzido na obra Sonho de Amor é feita pelo 

ruído do cascalho do jardim em que a protagonista se encontra durante seus delírios de amor. 

Em Prismas diferentes, há uma abundância de sons que ajudam a construir a paisagem da 

agitada São Paulo dos anos 1940: ruídos de rua movimentada ou discreta, de portas de 

automóveis, da marcha do carro, de derrapadas de pneus e da freada do taxi.  Estes sons 

conduzem o ouvinte como se estivessem sentados no banco de trás do carro de aluguel que 

Marina tomou no centro da cidade. 

Vamos nos deter mais na peça Prismas diferentes para estudar a relação com a 

cidade de São Paulo e suas características perceptíveis por meio da leitura deste roteiro. A 

trama tem início com a fala do narrador: 
NARRADOR – Esta é a historia de uma misteriosa criaturinha, que 
diariamente entre 16 e 17 horas, fazia seu “footing” pelas ruas centrais da 

                                                
36 Texto original: El radioteatro o radiodrama ha sido el género radiofónico que mejor ha desarollado esa 

traducción del mundo audiovisual. Pero al mismo tiempo, en la radio se encuentra el medio ideal para 
expresar lo fantástico e imaginario, creando una nueva poesía: la poesía del espacio. La radio, pues, se fija 
dos importantes metas: reconstitución y recreación del mundo real a través de voces, música y ruidos, y 
creación de un mundo imaginario y fantástico, ‘productor de sueños para espectadores perfectamente 
despiertos’. 



 

 

112 

cidade. Jamais foi vista acompanhada por alguem. Estava sempre só. Certa 
tarde, a misteriosa dama, depois de atravessar a rua Direita, praça do 
Patriarca e o Viaduto do Chá, dirigiu-se a um motorista que fazia ponto na 
esplanada do Teatro Municipal... (MEDINA, [1946 ou 1947-a]) 
 

A peça foi irradiada para o público paulistano sintonizado na Rádio Cultura e, como 

retratado por Marcos Virgilio na obra São Paulo 1946 - 1957: representações da cidade na 

música popular: 
A rua Barão de Itapetininga começa a atrair o comércio mais elegante. Nessa 
rua a Confeitaria Vienense reúne a população que vai ao centro passear, 
fazer compras, ir ao cinema ou apenas espairecer depois do trabalho. O chá 
do Mappin, recém transferido da praça do Patriarca para a Ramos de 
Azevedo (em frente ao Teatro Municipal), era outra opção interessante. Esse 
deslocamento coincide com o desenvolvimento do novo hábito, o footing, o 
passeio dos jovens nas tardes de sábado e domingo. Ficavam os homens 
encostados nas paredes olhando, enquanto as moças passavam pelo meio da 
rua, geralmente em pequenos grupos. A vida urbana ganha grande 
importância e o centro, concentrando os espaços de convivência, torna-se o 
grande polo de convergência dos habitantes da cidade (VIRGILIO, 2011, p. 
130). 
 

Frequentar o centro da cidade era um hábito comum para a sociedade paulistana na 

década de 1940 e o footing, uma prática corrente. Podemos supor, desta forma, que a 

introdução feita pelo narrador permitiu um passeio mental pelas ruas de São Paulo, 

acompanhando o trajeto da protagonista da Rua Direita até chegar ao ponto de taxi na frente 

do Teatro Municipal. 

Neste passeio de taxi, proposto em Prismas diferentes, é possível perceber a vida na 

cidade e a estrutura dos bairros de São Paulo. São descritos os bangalows do bairro do 

Pacaembu. Bangalôs são tipos de casa de um só andar e que foram comuns durante este 

período. Em sua tese de doutorado, Aline Regino aponta que o arquiteto Eduardo Kneese de 

Mello, que foi responsável por projetar casas também no bairro do Pacaembu, desenvolvido 

no ano de 192537 pela Cia. City38, passou uma fase de estilo eclético, seguindo o gosto de seus 

clientes que consideravam sinal de projeção social a cópia dos padrões europeus e, mais tarde, 

do modelo estadunidense. Em nota de rodapé, Aline Regino complementa seu raciocínio ao 

citar Luiz Carlos Daher (1983): 

Quanto mais crescia a influência econômica norte-americana no mundo, o 
cinema dos Estados Unidos predominava sobre o alemão e o europeu em 

                                                
37 Informação disponível em: <http://ciacity.com.br/projetos/pacaembu/>. Acesso em 01 fev 2015. 
38 A Companhia City de Desenvolvimento é a única titular do direito de uso e propriedade das marcas compostas 

pelas expressões CITY e CIA CITY. 
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geral; chegando ao fastígio com a Hollywood dos anos 30, ‘fábrica de 
sonhos’. Em seu texto ‘Documentação Necessária’ (1937) Lucio Costa diria 
que o desenvolvimento do cinema habituou o público que morava nas casas 
simplórias mas honestas dos mestres de obras, a sonhar com os cenários de 
‘encher os olhos’: o cruzamento desses sonhos com as libertinagens do 
arquiteto decorativista favoreceu a cópia conhecida dos bangalôs, da casa 
espanhola americanizada e do castelinho, construções habituais da paisagem 
paulistana (REGINO, 2011, p. 59). 
 

O estilo de residências também foi evidenciado por Medina nesta passagem em que o 

taxi dirigiu-se ao bairro de Higienópolis: 
CHOFER – De fato. Um homem. “Cherchez la femme”. Fosse lá como 
fosse, eu estava quase certo de que alguem sairia depois da mulher, pela 
porta do “bangalow”. Por isso comecei a “faser cera” para demorar-me 
quanto fosse possivel. Mas, a mulherzinha impacientou-se e começou a bater 
nervosamente nos vidros da porta. Ai então, não tive outro remedio senão 
partir a toda velocidade para a Avenida Higienopolis. Ao chegar ali ela 
mandou-me parar em frente a uma casa luxuossisima que mais tinha aspecto 
de um palacio. A grande porta que dava para a rua estava aberta. A minha 
passageira saltou do carro, fez-me um gesto com a mão para que esperasse e 
precipitou-se para dentro da casa. (PAUSA) (TOM) Muito bem, acha que o 
misterio termina aqui? (sic) (MEDINA, [1946 ou 1947-a]. Grifos nossos). 
 

A descrição da casa como um palacete também pode refletir o gosto do proprietário 

influenciado pelo estilo europeu, presente na arquitetura de São Paulo dos anos 1940. 

Voltando ao Pacaembu, o roteiro faz alusão ao seu grande e emblemático estádio de futebol.  
MULHER – Vamos para o Pacaembu. 
MARINA – Ah! Compreendo. Algum jogo de futebol, com certeza! 
CHOFER – Nada disso! Mesmo porque, naquele tempo ainda não estava 
funcionando o estadio. (TOM) Mas... prosseguindo com a historia que 
estava lhe contando, logo que ela me transmitiu aquela ordem, eu parti com 
o carro indo rapidamente, quanto me era possivel. Alías, eu notei na 
misteriosa dama certa ansiedade em chegar ao destino para onde eu a 
conduzia. Durante toda a viagem, ela não tornou a dizer uma palavra siquer. 
Ia pensando e visivelmente preocupada. Mas quando entramos no 
aristocratico bairro, ela me disse. 
MULHER – Naquela casa côr de rosa, isolada á esquerda do estadio. Pode 
parar mesmo no portão (sic) (MEDINA, [1946 ou 1947-a]. Grifos nossos). 
 

Falar em “ir ao Pacaembu” poderia ser entendido como “ir ao estádio de futebol 

assistir alguma partida”, como inicialmente interpretado pelo chofer do taxi. Apesar da alusão 

ao período em que ainda não estaria funcionando, o Estádio Municipal do Pacaembu foi 

inaugurado em 1940. Em trecho extraído do sítio eletrônico39 da Prefeitura de São Paulo, a 

história do surgimento deste estádio é contada desta forma: 

                                                
39 Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/esportes/estadio_pacaembu/historia/ 
o_esporte_ganha_vida_nas_terras_alagadas/index.php?p=8633>. Acesso em 01 fev. 2015. 



 

 

114 

No início, a região do Pacaembu (que em tupi-guarani significa terras 
alagadas) era um simples local de descanso para os índios em suas viagens, 
junto a um ribeirão, que mais tarde ficou conhecido pelo nome de Ribeirão 
Pacaembu. Um vale, coberto por vegetação e sujeito a inundações que foi 
desbravado no final do Século XVIII pelos jesuítas. Em 1911, surgiu a CIA 
CITY - City of São Paulo & Freehold limited, empresa que comprou a área e 
urbanizou o vale, transformando-o num dos ‘Bairros Jardins’ da cidade. A 
primeira tarefa foi canalizar o ribeirão e abrir uma larga avenida, toda 
arborizada - a Avenida Pacaembu. Na década de 20, a ideia da construção de 
um grande estádio em São Paulo era o sonho de esportistas, figuras públicas 
e modernistas, como Mário de Andrade. Foi ele que sugeriu a criação de um 
local que pudesse receber atividades esportivas, eventos culturais e 
apresentações musicais. Em 1926 a CIA CITY doou o terreno de 50 mil 
metros quadrados ao Estado, que repassou a Prefeitura. (PREFEITURA DE 
SÃO PAULO, 2015) 
 

O planejamento deste bairro levou em conta a topografia da região, fazendo com que 

o estádio fosse encravado no meio das ruas tortuosas do Pacaembu e rodeado pelas casas com 

estilos variados. Na figura 38, percebemos o estádio ao fundo, em imagem registrada em 

1949. 

 
Figura 38: Bairro Pacaembu com casas e estádio de futebol ao fundo, 1949.40 

 

Talvez um ouvinte/leitor, que tenha passado por esta rua do bairro, possa ter criado a 

imagem na sua mente conforme aparece nesta fotografia, com casas suntuosas e a presença do 

estádio. Mas o trecho da peça Prismas diferentes também retrata o Pacaembu como um bairro 

“aristocrático”. É possível que a percepção de Medina sobre a característica deste bairro tenha 

sido influenciada pela comunicação feita pela Cia. City, empresa loteadora deste e de outros 

                                                
40 Fonte: Acervo Cia. City. 
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bairros destinados a classes mais abastadas. A figura 39 traz um anúncio da década de 1930 

em que se nota o tom de exclusividade proposto para os moradores dos bairros da companhia 

e o desenho em bico de pena reforça o conforto e a ampla estrutura das casas com colunas 

trabalhadas, enquanto o casal descansa e as crianças podem brincar vestidas com suas roupas 

em estilo marinheiro.  

 
Figura 39: Anúncio dos bairros Jardim América e Pacaembu, década de 1930.41 

 

Percebemos na figura 40 a região42 por onde o taxi passou. O ponto de taxi no qual 

Marina embarcou fica na esplanada do Theatro Municipal e a corrida passa pelas avenidas 

Nove de Julho, Brasil e Rebouças. Por se passar na década de 1940, notamos que a geografia 

da cidade se expande para além das ruas do centro velho de São Paulo. Neste mapa também é 

possível ver o traçado tortuoso dos bairros do Pacaembu e Higienópolis, citados na peça.  

                                                
41 Fonte: Acervo Cia. City. 
42 Este mapa reflete os dias atuais e não o traçado urbano da década de 1940. Disponível em: < 

https://www.google.com.br/maps>. Acesso em 01 fev. 2015. 
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Figura 40: Mapa de São Paulo com região por onde o taxi passou.43  

 

A narrativa ainda descreve São Paulo como fria e chuvosa, com uma garoa úmida. 
MARINA – Contudo, você não pode negar que tem de enfrentar 
constantemente as impertinencias de certos individuos e outras coisas mais, 
como por exemplo os aborrecimentos do mau tempo: o frio, as chuvas, a 
garoa umida da nossa Capital; Isto sem falar nos desaforos dos 
passageiros44 educados. (sic) (MEDINA, [1946 ou 1947-a]. Grifos nossos). 

 

No álbum São Paulo o que foi e o que é, publicado em 1954, ao traçar um sucinto 

histórico da cidade, Medina registra que “o clima de São Paulo é saudável não obstante sua 

temperatura sofrer repentinas oscilações. As chuvas fazem-se notar principalmente no verão. 

No inverno, algumas vezes, denso nevoeiro cai sôbre a cidade, lembrando o ‘fog’ londrino” 

(sic) (MEDINA, 1954). A cidade é também conhecida como “São Paulo da garoa”, por conta 

da frequência de precipitações em seu território. 

A descrição da cidade de São Paulo, feita por Medina em Prismas diferentes, mostra 

uma metrópole pulsante e que não pode parar, constituída por ritmos vibrantes, por pessoas 

sincronizadas em seu frenesi, pelos meios de comunicação. Podemos notar correlações entre a 

narrativa de Prismas diferentes e as outras produções de Medina que são ambientadas em São 

Paulo. As transformações da cidade foram evidenciadas no álbum São Paulo o que foi e o que 

                                                
43 Fonte: Google Maps. 
44 No roteiro para o jornal, este trecho foi corrigido, incluindo a palavra “menos”, referindo-se aos passageiros 

com menos educação. 
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é, que, em 1954, compara logradouros da metrópole de forma curiosa. Em uma de sua 

páginas, com título de Gigante a Pigmeu, é mostrada uma foto do Edifício Martinelli, 

primeiro grande prédio construído em São Paulo, que reinava soberano em 1930, porém, na 

foto de 1954, transforma-se em “pigmeu” ao lado do edifício conhecido pelos paulistanos 

como “Banespão”.  

 
Figura 41: página do álbum São Paulo o que foi e o que é, de 1954. 

 

O texto da figura 41 é transcrito a seguir: 
Em 1930 existia na cidade apenas um arranha-céu, célebre pela sua altura, 
26 andares, e principalmente pelo seu volume. Era o predio Martinelli, 
atualmente Edifício América. Hoje ele se perde ao lado de outros maiores, 
demonstração evidente do pujante desenvolvimento de São Paulo. (sic) 
(MEDINA, 1954) 
 

E notamos também um paralelo com o pulsar da cidade em constante transformação 

já em 1929, no filme Fragmentos da Vida. Nesta película, São Paulo é apresentada em franca 

expansão, retratada em imagens panorâmicas, como num grande álbum da cidade em 

movimento. A mídia também mostra a sua importância na imagem final deste filme, quando a 

notícia da morte do protagonista é dada aos espectadores por uma pequena nota de jornal. Os 

meios de comunicação tomam parte nas tramas por permearem o cotidiano, que transborda 

para a arte.  

E para entender a representação da cidade nas obras estudadas, recorremos a Renata 

Rendelucci Allucci, que aborda as três dimensões do espaço:  
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o vivido, o percebido e o imaginado. No vivido se encontrariam as práticas 
concretas realizadas no espaço (o solo, as propriedades, a infraestrutura etc.). 
No percebido, estariam localizadas as maneiras de perceber sensorialmente o 
espaço, as demarcações territoriais, o mapeamento, as configurações 
arquitetônicas etc. O imaginado conteria os espaços de representação, cujos 
sentidos são construídos pela mídia, literatura, publicidade, cinema, 
fotografia, e que estabelece os laços afetivos com o espaço (ALLUCCI, 
2014, p. 215). 
 

O personagem Pedro Camacho, um boliviano autor de peças radiofônicas criado por 

Mario Vargas Llosa (2012), quando passou a escrever seus textos em Lima para o público 

peruano, sentiu imediatamente a necessidade de comprar um mapa da cidade e de conhecer 

melhor o espaço e as características da região, com o objetivo de tornar suas peças mais 

críveis e com ecos nas mentes e corações de seus ouvintes. Este ponto demonstra que o lugar 

não pode se desconectar das tramas. Pode até haver uma narrativa sem características tão 

marcadas e detalhadas sobre o espaço onde ocorre, porém a fixação do ambiente, mesmo que 

ficticiamente, consolida a experiência do texto proposto.  

José Eugenio de Oliveira Menezes (2007:80) nos lembra que a tríade, descrita por 

Edgar Morin, que inclui indivíduo, sociedade e espécie, constitui a base da complexidade 

humana, amplificada pelas relações entre os ritmos dos corpos, da cidade e os ritmos 

explicitados pelos meios eletrônicos. Desta forma, percebemos que as narrativas contadas por 

Medina ajudam a sincronizar os ritmos da cidade, dos corpos e da mídia e que suas obras, de 

arte e de comunicação, representam os espaços vivenciados por ele e trabalham nas 

dimensões descritas por Allucci (2014), ora detalhando o espaço vivido, ora explorando o 

espaço percebido e sempre contribuindo para a formação do espaço imaginado, por sua vez, 

auditivo, memorável e consumível. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo apresentado as análises das peças radiofônicas pertencentes ao nosso corpus, 

acreditamos ter atendido a nossa questão de pesquisa, que se propôs a responder de que modo 

a construção narrativa e a linguagem radiofônica de José Medina ajudam a evidenciar a 

memória de certos hábitos e práticas de consumo em São Paulo  entre 1946 e 1947. 

O capítulo introdutório trouxe, além da estruturação da pesquisa e suas justificativas, 

as explicações pertinentes ao nosso campo de estudo e situou o nosso lugar de fala para 

caminharmos ao longo da dissertação, trazendo o referencial teórico escolhido por nós. 

No capítulo de apresentação de José Medina como uma artista-comunicador, 

evidenciamos a sua trajetória e o trânsito entre as diversas mídias onde atuou. Também 

pudemos detalhar de que forma construímos e trabalhamos com o que chamamos de Arquivo 

José Medina. 

Passando para o capítulo seguinte, evidenciamos as narrativas de Medina inseridas 

na matriz melodramática descrita por Jesús Martín-Barbero (2009). Para tanto, apresentamos 

também as lógicas da produção de rádio durante a década de 1940 e o consumo doméstico de 

bens simbólicos e midiáticos, especialmente de textos românticos desde o século XVIII, 

passando pela publicação de folhetins em jornal, até chegar ao nosso foco de estudos: peças 

de radiatro. 

Nosso último capítulo versou sobre os conteúdos presentes nas tramas estudadas. 

Notamos pontos comuns entre as cinco peças de nosso corpus e também pudemos analisar 

características dos hábitos e práticas de consumo presentes no período, além das construções 

de imagens da cidade.  

Ao longo de toda a dissertação, foi possível abordar o tema do consumo, em primeiro 

plano, como midiático e simbólico. A própria escuta do rádio e leitura de roteiros radiofônicos 

no jornal foram por nós entendidas como consumo, que passa também a sincronizar o 

ouvinte/leitor com os ritmos da cidade e da mídia. 

Como dito por Alberto Manguel (1997:61) as palavras escritas deveriam ser 

pronunciadas em voz alta por trazerem consigo um som particular, como se contivessem uma 

alma, que lhes permitissem voar. Trouxemos um pouco das palavras escritas por Medina que, 

ao serem interpretadas nos estúdios das rádios paulistanas, ganharam asas e voaram junto com 

as imaginações de seus ouvintes. 
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Em vídeo45 sobre o restauro dos painéis Guerra e Paz, que Candido Portinari pintou 

e estão instalados na sede da Organização das Nações Unidas em Nova York, o restaurador 

Edson Motta Jr., citando Sarah Walden, diz que “a grande tarefa do restaurador é encontrar o 

fantasma do artista e perguntar a este fantasma: honrei a sua obra?”. Do mesmo modo, hoje, 

findada esta pesquisa de mestrado, perguntamos num encontro hipotético com o fantasma de 

José Medina: honramos a sua obra? 

Esperando tê-la honrado e ter trazido singelas contribuições para a memória de parte 

da história da nossa arte e comunicação, além de reflexões sobre o consumo simbólico, 

deixamos aqui uma fresta aberta para novas considerações das futuras gerações de 

pesquisadores. 

 

 

  

                                                
45 Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=lfp2eWu2HeU. Acesso em: 21 jan. 2015. 
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