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O importante é compartilharmos 
essa viagem, fazê-la juntos. 

Poderemos no fim, quem sabe, 
somar conhecimentos no rumo de 

uma compreensão mais profunda do 
cinema e da vida. 

 
     Luiz Carlos Merten 

 
RESUMO 

 

 

Este trabalho busca mostrar como a sétima arte é apresentada no rádio de Porto Alegre/RS. Para tal, analisa 

os programas de cinema veiculados nas emissoras de rádio da capital gaúcha: FM Cultura, Rádio da Universidade e 

Rede Bandeirantes – Ipanema FM e Band AM. Além do estudo de caso de seus respectivos programas, Na trilha da 

tela, Filmes e Trilhas e Cena de Cinema, foi primordial para esta pesquisa uma profunda leitura sobre a teoria do 

Jornalismo Cultural e teoria do Radiojornalismo. Algumas publicações sobre cinema ainda foram relevantes para a 
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construção da presente monografia. O perfil das emissoras e o papel que se propõem também são determinantes para 

a análise. O estudo discute o fator comercial e os moldes da informação em rádio, decorrentes das suas 

características peculiares. Pretendendo compreender como se estrutura um programa de rádio e como se configura o 

Jornalismo Cultural, avalia uma fórmula de programa radiofônico de cinema. Constata que o modelo comum e atual 

é o da “trilha dos filmes em cena”.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Jornalismo Cultural, Radiojornalismo, Cinema. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

“O espaço auditivo não tem nenhum foco preferente. É uma 
esfera sem fronteiras fixas, um espaço construído pela coisa 

mesma, não um espaço que contém a coisa.”  
Carpenter & McLuhan 

 

 

“Uma pitada de loucura aumenta o prazer da vida”, afirma Rubem Alves, citando o 

cinema. Segundo o escritor, quem senta na poltrona de uma sala de cinema sabe que “aquele jogo 

de luzes coloridas projetado numa tela” não passa de uma mentira, mas essa mentira acaba por 

fazê-lo suar, tremer, rir e chorar. Para Carpenter e McLuhan apud Meditsch (2001), o som por si 

só pode transcender tais percepções: “Não é espaço pictórico, fechado, mas sim dinâmico, 

sempre fluente, que cria suas próprias dimensões a cada momento”. Meditsch (op. cit.) defende 

que foi do cinema, do teatro, da música e da literatura que o rádio partiu para desenvolver uma 

maneira própria de expressão. E lembra que Sergei Eisenstein, gênio russo da montagem 

cinematográfica, bebeu das formas sonoras para desenvolver sua teoria. Mas o autor também 

deixa claro que a natureza do rádio informativo difere de tais princípios artísticos e por isso 

aquele não pode fazer uso mecânico destes. 

 

Independentemente das aproximações e diferenças que o rádio tem com o cinema, não se 

pode esquecer que o primeiro hoje configura-se como um meio de comunicação. Foi-se o tempo 

das radionovelas, da Era de Ouro; embora ainda hoje existam programas bem sucedidos de 

radioteatro. Além de veículo noticioso, pode ser sim, fonte informativa de entretenimento. Se, 
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para Rubem Alves, loucura é prazer e cinema é loucura, logo o cinema pode ser um objeto de 

entretenimento no rádio.  

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar os programas de cinema nas emissoras de 

rádio de Porto Alegre. A sétima arte aparece de formas diferenciadas na programação das rádios 

da capital gaúcha, mas este estudo vai se deter a mapear as emissoras que apresentam um 

programa específico de cinema. São elas a estatal FM Cultura 107.7, com o Na trilha da tela, a 

Rádio da Universidade 1080 AM com o Filmes e Trilhas e a Rede Bandeirantes que apresenta o 

Cena de Cinema na Band 640 AM e na Ipanema 94.9 FM. 

 

Para a análise mais empírica desses três programas, foi selecionado um recorte de quatro 

edições de cada programa, o que equivale a um mês de transmissões em julho de 2005. O estudo 

de caso foi, dessa forma, a metodologia adotada para este trabalho, por se configurar na forma de 

uma pesquisa que parte da reflexão acerca de um caso específico, possibilitando um 

conhecimento amplo e detalhado. Como é uma metodologia qualitativa que faz uso de um 

método descritivo, pode-se chegar a conclusões mais gerais a partir de um recorte como o eleito.   

 

Há uma escassez muito grande de bibliografia na área do Radiojornalismo Cultural, sendo 

assim, foram pensadas algumas alternativas para tornar possível a pesquisa bibliográfica acerca 

desse tema. Como base teórica para esse estudo, serão adotados autores que versam sobre a teoria 

do radiojornalismo e outros que escrevem sobre o Jornalismo Cultural, gênero do qual o cinema 

faz parte, entendido como manifestação cultural. Além de Eduardo Meditsch, já citado, Gisela 

Ortriwano é um nome também muito importante para os estudiosos de rádio, o primeiro por tratar 

de um “Novo Jornalismo” e a segunda por falar dos grupos de poder e da determinação dos 
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conteúdos. Na área de Jornalismo Cultural, será utilizada uma reflexão de Cremilda Medina, 

expoente na Teoria do Jornalismo; um livro do argentino Jorge Rivera, que levanta algumas 

considerações interessantes e uma publicação de Daniel Piza, que disserta sobre essa 

especialização que ele conhece tão bem. Alguns trabalhos de pesquisa nessa linha do Jornalismo 

Cultural também poderão contribuir, mas ainda assim com carência de referências diretas a essa 

área no rádio.  

 

A pergunta inicial é se um programa de cinema no rádio deve obrigatoriamente e 

principalmente reproduzir trilhas de filmes, como sugerem os títulos de dois dos programas 

existentes (Na trilha da tela – com seu trocadilho – e Filmes e Trilhas). O rádio, por ser um 

veículo sonoro, dentro do espectro do cinema, só tem as trilhas musicais a seu favor? 

Considerando-se a amostra analisada, vale ressaltar que dois dos programas são veiculados em 

emissoras FM, direcionadas ao entretenimento, privilegiando a música. Mas continua a se 

perguntar: não cabem dentro desse formato a informação (entrevista, dados adicionais) e a 

interpretação e opinião (crítica)? 

 

A informação num meio eletrônico de comunicação (televisão, rádio) tende a ser mais 

rápida. Sendo assim, principalmente na área de cultura, é mais comum que a mídia impressa seja 

a mais especializada, com aprofundamento e interpretação das informações. Há também um outro 

paradoxo a se levantar, talvez mais importante: como o rádio – somente som – pode contemplar o 

cinema – essencialmente imagem e movimento? A questão a que se propõe esse trabalho é 

verificar, na teoria, como poderia ser feito um programa de rádio sobre cinema e constatar se na 

prática os programas das emissoras de Porto Alegre seguem essa possibilidade.  
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Rubem Alves (1996) continua a garantir que cinema “é um surto de loucura”, por tomar-

se imagens como se fossem reais. Mas, segundo ele, se não se entregasse por duas horas a essa 

loucura, “o cinema seria tão emocionante quanto ler uma lista telefônica”. Depois desse tempo, as 

luzes se acendem, se sai da loucura e se volta à realidade, afirma: “A diferença entre a sua 

loucura e a loucura do louco é que o louco não consegue sair do cinema. A sessão não termina. 

As luzes não se acendem. Ele não desconfia de que aquilo que está passando na sua cabeça seja 

só um filme. Pensa que é real”. Para que se saia do escuro, é necessário que se conte como se deu 

a realidade do prazer dessa loucura em minha vida. 

 

Tudo começou na disciplina de Cinema Brasileiro, que eu cursei concomitantemente à de 

Fundamentos de Cinema. Apesar desta última ter sido ansiosamente aguardada nos três primeiros 

semestres de faculdade, como é por 95 em cada 100 fabicanos1, foi a referida disciplina a 

primeira motivação para a presente monografia, ao fazer um ensaio sobre um diretor brasileiro 

como avaliação final. À época, 2003, era febre nos cinemas o filme O Homem que Copiava, do 

diretor gaúcho que também tinha feito sucesso nas salas de cinema no ano anterior com o seu 

primeiro longa-metragem, Houve uma vez dois verões. Não tive dúvida de qual diretor retrataria e 

o simples fato de ter escolhido alguém da Casa de Cinema de Porto Alegre me fez tentar marcar 

uma entrevista com Jorge Furtado. Entrevista essa que foi ótima e me fez pensar em diversas 

questões relacionadas ao cinema. Ensaio avaliado com A+, essa é uma parte que se encerra. 

 

                                                           
1 Estudantes da Fabico (Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS). 
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No semestre seguinte, para a disciplina de Comunicação Comparada, foi requisitado um 

projeto de monografia e um posterior ensaio monográfico que obviamente contivesse em seu 

tema uma comparação. Foi então que, ainda muito influenciada pela entrevista com Jorge Furtado 

e pelo que tinha lido sobre seu modo de fazer cinema, resolvi comparar as linguagens de cinema 

e televisão naquele momento tão sobrenatural do ressurgimento do cinema brasileiro de 

bilheteria, amparada nos filmes do diretor gaúcho e nos programas que ele redigia e dirigia para a 

TV. 

 

Depois de ter lido muito sobre o assunto e realizado um trabalho de pesquisa acerca deste 

tema, tinha certeza de que daria seguimento a ele na monografia. Mas, aquele momento de 

mercado do cinema brasileiro passou e muitos já haviam escrito sobre o tema, também discutindo 

sobre a aproximação contemporânea das linguagens das duas mídias. 

 

Em paralelo, a minha vida profissional também me levou para o mundo do cinema, como 

bolsista no Departamento de Difusão Cultural da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade. 

Nesse meio-tempo, também acabei por trabalhar em rádio, na Rádio da Universidade, num 

programa que envolvia notícias e entrevistas. E, posteriormente, cheguei a iniciar o Curso de 

Cinema da Universidade Federal de Santa Catarina quando estava ainda no meu penúltimo 

semestre no Jornalismo. 

 

Assim sendo, em conversa com a minha orientadora, optei por abordar um tema que não 

deixaria a sétima arte de lado, envolvesse o veículo de comunicação com o qual mais me 

identifico – o rádio – e que tivesse uma análise de viés bem jornalístico. Por ter uma relação com 

os jornalistas responsáveis pelos programas de cinema nas rádios de Porto Alegre, em função das 
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tarefas de assessoria de imprensa na Difusão Cultural, tinha um conhecimento razoável sobre tais 

produções. Dessa forma, nasceu a motivação de escrever sobre o cinema no rádio e estudar como 

ele se aplica no nosso cenário. 

 

 Meditsch (2001) diz que por uma série de circunstâncias difíceis de precisar, na ausência 

de uma história analítica da arte radiofônica, foram criadas diversas escolas de pensamento sobre 

o potencial expressivo do rádio. Então, embarquemos nessa viagem para a qual nos convida Luiz 

Carlos Merten, entremos nessa sessão de loucura que Rubem Alves garante ser prazerosa e 

descubramos como o rádio – arte para Meditsch – pode retratar uma outra arte, a Sétima. 
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2 JORNALISMO CULTURAL 

 

 

“Entre las distintas maneras posibles de vivir la cotidianidad, 

la cultura es aquella que actúa siguiendo las leyes da la 

belleza.” 

Arturo Guerrero 
  

 

O Jornalismo Especializado, aquele conhecido pela divisão das pautas em editorias, 

implica em matérias que se aprofundem na sua temática e que forneçam uma interpretação do seu 

objeto. Medina afirma que “A adjetivação aposta ao Jornalismo – esportivo, político, cultural, 

econômico etc. – provém do fenômeno da industrialização e a conseqüente divisão do trabalho” 

(2001, p. 35), explicando que a “cadernização” é posterior e tudo se deu a partir da década de 60. 

 

(...) os anos 70, no Brasil, foram marcados pelo modismo do Jornalismo 
Econômico; após a queda da ditadura, entrou em alta o Jornalismo Político; ao 
longo de várias décadas, o Jornalismo Científico ensaiou assumir o topo da 
pirâmide; na primeira metade do século, o Jornalismo Cultural viveu tempos 
nobres com os suplementos literários, com o novo formato e sentidos dos 
“segundos” cadernos, voltados para um público menos elitista. Terá então 
substância simbólica a adjetivação? (MEDINA, 2001, p. 36) 

 

 Caetano (apud Mogendorff, 2005, p. 13) assegura que “O enxugamento dos cadernos de 
cultura dos jornais brasileiros transformou os críticos de cinema em ‘recomendadores’ de filme”. 
A autora narra que os espaços das editorias foram reduzidos pela pressão do aumento nos gastos 
de papel e pelo surgimento da internet como novo meio de difusão da informação: “É óbvio que 
há matérias maravilhosas na Ilustrada, no Globo, no JB, mas ninguém mais se preocupa com o 
processo, com a reflexão, com o amadurecimento” (Caetano, op. cit.). Piza (2004), como 
Caetano, se refere à editoria de cultura como considerada menos nobre dentro do Jornalismo. 
Frente à situação que esses dois autores apresentam do Jornalismo Cultural e partindo da 
indagação de Medina, se o adjetivo tem uma natureza simbólica, torna-se necessário o 
questionamento que a maioria dos autores da área se propõem: mas, afinal, o que é a cultura? 
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2.1 Cultura 

 

 

 Dalla Zen (2004), refletindo acerca da ação cultural, defende que é relevante que se 

discuta esse conceito de acordo com o mundo de hoje, pois a cultura se redimensiona nessa 

“sociedade da informação, do conhecimento ou da comunicação”. E recolhe algumas definições: 

 

Cultura é um termo que permite diferentes e até mesmo conflitantes 
significados. Do ponto de vista etimológico, a palavra cultura originou-se do 
verbo latino colo (=cultivo) de vegetais ou de animais (=criação e reprodução), 
sugerindo um processo relacionado aos verbos cultivar, criar, reproduzir, e, por 
extensão, cultura (=cultivo ativo) da mente humana. Somente no século XVIII 
a palavra aparece para designar o modo de vida específico de cada povo, 
portanto, mantendo vivo o sentido de dinamismo, de ação e de movimento. 
(BOSI, 1996 apud DALLA ZEN, 2004, p. 78) 

 

 A aplicação de “cultivo ativo da mente”2, como assinala a autora, seria para a pessoa 

culta, para as atividades culturais ou ainda para o trabalho artístico ou intelectual da pessoa. Por 

mais que se entenda ainda cultura por atividades artísticas e intelectuais, o título começou a 

abranger “todas as demais práticas sociais significativas, que vão desde a linguagem, as artes e a 

filosofia, até chegar ao jornalismo, à moda e à publicidade” (Dalla Zen, 2004, p. 81).  

 

 Medina não identifica esses conceitos de cultura no Jornalismo dos dias atuais: 

 

[...] não se atualiza, no Jornalismo, a significação que a Antropologia a partir 
do século XIX, e as Teorias da Cultura no século XX incorporaram não só à 
conceituação científica quanto aos imaginários. Se quando Gilberto Freyre 
voltou ao Brasil, nos anos 30, com a formação antropológica, foi capaz de 
espantar os incautos ao assumir que fazer pão desta ou daquela forma é 
cultura, hoje qualquer pessoa que atribui um novo significado às coisas, que 
interfere com um ato criativo no mundo material, tem todo o direito de se 
considerar um agente cultural. Mas no meio jornalístico, raros são os 

                                                           
2 Este é o conceito de cultura para Raymond Williams, em Cultura (Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992, p. 12). 
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profissionais que assimilaram a noção contemporânea de cultura. (MEDINA, 
2001, p. 36) 

 

 Voltando à pergunta da autora, se o adjetivo cultural imprime um senso simbólico, parece 

não restar dúvida com a afirmação de Canclini (1996) que Dalla Zen (2004) faz uso sobre as 

manifestações culturais: 

 

[...] não só o mundo dos livros e das belas artes, mas também o conjunto dos 
processos simbólicos através dos quais se compreende, se reproduz e se 
transforma a estrutura social. Inclui, portanto, todos os processos de sentido e 
de significação, os mecanismos ideológicos com que se elabora o consenso, as 
formas particulares que tem um grupo de viver e pensar o cotidiano 
(CANCLINI, 1996, p. 52 apud DALLA ZEN, 2004, p. 84) 

 

 A própria Medina (2001) cita Canclini3: “preferimos restringir o uso do termo cultura para 

a produção de fenômenos que contribuem, mediante a representação ou reelaboração simbólica 

das estruturas materiais, para a compreensão, reprodução ou transformação do sistema social”. 

Para o autor, a cultura diz respeito a todas as práticas e instituições dedicadas à administração, 

renovação e reestruturação do sentido. Medina (op. cit.) finaliza dizendo que tudo que se produz 

sobre uma realidade, acaba por resultar numa segunda, a simbólica. E ao encontro a ela, vem a 

opinião de outra autora citada por Dalla Zen, Ana Maria Cabral: “a cultura é o espaço simbólico, 

cujo código fala da existência e experiência humanas” (Dalla Zen, 2004, p. 84). Cabral continua 

dissertando que quem dá alma à cultura é a comunicação, que a mantém sempre viva e dinâmica. 

Dessa forma, comunicação é ação na medida em que atua sobre a cultura por ser a raiz desse 

universo de símbolos, por ser um processo de códigos que narra o cotidiano. Carvalhal4 (apud 

Lunardelli, 2002, p. 56) diz que “falar em ‘periodismo cultural’ significa entender por cultura não 

                                                           
3 CANCLINI, Néstor. As culturas populares no capitalismo, 1983.  
4 CARVALHAL, Tânia Franco. Periodismo, P. F. Gastal e o Caderno de Sábado. Continente Sul Sur. Porto Alegre, 
n. 2, p. 11-6, nov. 1996.  
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apenas um campo especializado de práticas e produtos, mas a dimensão expressiva e criadora da 

vida cotidiana”.  

 

 A explicação de Lunardelli (op. cit.) torna-se elucidativa na medida em que esclarece os 

limites entre as diferentes visões de cultura, que acabam por coexistir. A autora delimita que para 

a Antropologia e a Sociologia é o modo de viver de um determinado grupo social. Já “o novo 

olhar implica entender a cultura como o campo das significações sociais, conceito que supera 

dimensões anteriores que restringiam cultura a valores, normas e culturas, ou mesmo ao mundo 

das atividades simbólicas, ou que opunha cultura à civilização” (Lunardelli, 2002, p. 19).  

 

 

2.2 O jornalista cultural 

 

 

 No entanto, a concepção simbólica de cultura é a que os teóricos da comunicação mais 

consideram. Como mostra a afirmação de Medina (op. cit.) sobre o jornalista cultural: 

 

Assim, o âmbito do adjetivo se expande para qualquer prática jornalística e 
não está ilhado em um caderno, um segmento ou outras partições de tempo 
(mídias eletrônicas) ou de espaço (mídias impressas). O jornalista, como 
privilegiado leitor da cultura, já que transita pelo mundo da primeira 
realidade e observa e ouve relatos do mundo simbólico (idéias, 
comportamentos, valores), assume uma responsabilidade social que permeia 
qualquer editoria. Ao produzir sentidos – e é isso que o jornalista faz -, ele 
pode estar falando de certa cultura, com os protagonistas culturais 
localizados. Não se esgota aí sua atuação como mediador-autor, já que os 
significados das coisas estão sempre numa geopolítica de conflitos e o 
diálogo com os diferentes não pode ser simplesmente descartado ou 
desqualificado. Como articulador de discursos multiculturais, a autoria se 
faz necessária junto à mediação. (MEDINA, 2001, p. 36-7) 
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 A teórica remete ao jornalista de cultura um papel de grande repercussão social, que nesse 

universo simbólico, acaba por ser um agente da cultura: 

 

 No universo simbólico, não há uma verdade absoluta mas um processo 
de conflito de verdades. Ao agente de cultura chamado jornalista cabe 
produzir narrativas atravessadas por contradições embates de visões de 
mundo, incertezas, interrogações. Essa atitude é incompatível, por exemplo, 
com a arrogância de certos jornalistas, tanto manifesta em notícias curtas 
quanto em grandes reportagens ou comentários críticos. Nas páginas de 
artes, filosofia ou reflexões científicas em que se expressa o chamado 
Jornalismo Cultural, há seguidamente a demonstração de autores que não 
interrogam a primeira realidade ou a realidade simbólica da arte, apenas 
aplicam a elas respostas prontas ou juízos de valor (quase sempre 
destrutivos) impermeáveis, por exemplo, à ambigüidade poética da arte. 
(MEDINA, 2001, p. 37) 

 

 Para Piza (2004), o papel do jornalista cultural “nunca foi apenas o de anunciar e 

comentar as obras lançadas nas sete artes, mas também refletir (sobre) o comportamento, os 

novos hábitos sociais, os contatos com a realidade político-econômica da qual a cultura é parte ao 

mesmo tempo integrante e autônoma” (p. 57).  

 

O jornalismo, que faz parte dessa história de ampliação do acesso a produtos 
culturais, desprovidos de utilidade prática imediata, precisa saber observar esse 
mercado sem preconceitos ideológicos, sem parcialidade política. Por outro 
lado, como a função jornalística é selecionar aquilo que reporta (editar, 
hierarquizar, comentar, analisar), influir sobre os critérios de escolha dos 
leitores, fornecer elementos e argumentos para sua opinião, a imprensa cultural 
tem o dever do senso crítico, da avaliação de cada obra cultural e das 
tendências que o mercado valoriza por seus interesses, e o dever de olhar para 
as induções simbólicas e morais que o cidadão recebe. (PIZA, 2004, p. 45) 

 

Além dos problemas surgirem com o poder da opinião, da crítica, Medina (op. cit.) diz 

que “os desafios crescem dramaticamente quando o jornalista vai a campo e se defronta com a 

realidade minada pelos conflitos simbólicos e interesses materiais” (p. 38). Ela indaga como se 

pode renovar ou reestruturar os sentidos conservadores emanados desse poder. Esses obstáculos 

são atribuídos à Indústria Cultural, que Piza (op. cit) define como “complexo de produções de 
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entretenimento e lazer feitas para o consumo em larga escala (...) fruto do sistema capitalista e 

porta-voz da ideologia burguesa, da ideologia que, a serviço dos exploradores da mão-de-obra 

proletária, serviria como cortina de fumaça para a realidade social” (p. 44). O autor cita três 

males nocivos para a atividade do jornalismo cultural: 

 

O primeiro é o excessivo atrelamento à agenda – ao filme que estréia hoje, ao 
disco que será lançado no mês que vem etc. – e, com isso, um domínio muito 
grande dos nomes já bem-sucedidos, dos eventos de grande bilheteria 
previsível, das celebridades e grifes. O segundo mal é o tamanho e a 
quantidade dos textos, especialmente desses que anunciam um lançamento, 
que pouco se diferenciam dos press-releases, salvo pelo acréscimo de uma 
declaração ou outra e/ou de alguns adjetivos, e que vêm diminuindo com o 
passar do tempo, sendo restritos às informações mais ralas. E o terceiro é a 
marginalização da crítica, sempre secundária a esses “anúncios”, com poucas 
linhas e pouco destaque visual, mais e mais baseada no achismo, no palpite, no 
comentário mal fundamentado mesmo quando há espaço para fundamentá-lo; 
há uma nostalgia, endossada pelas reedições de livros e coletâneas, dos 
grandes críticos do passado, de sua credibilidade autoral. (PIZA, 2004, p. 62-3) 

 

Caetano (apud Mogendorff, 2005, p. 13), “defendendo o jornalismo cultural de qualidade, 

critica a hegemonia do entretenimento, do espetáculo e do evento que domina o jornalismo 

atual”. Para a autora, esse culto ao entretenimento e ao espetáculo é desnecessário, prejudica a 

reflexão: “não há espaço para a cultura nos jornais”. O Jornalismo Cultural fica caudatário desse 

tipo de mercado, baseado no culto à celebridade e ao evento, e, principalmente no rádio e na TV, 

acaba por ser uma vítima. Caetano (op. cit.) profere ainda: “O Jornalismo de televisão é o mais 

acrítico de toda imprensa escrita do país”. 

 

 
Não se pode esquecer que o Jornalismo Cultural guarda a “aura do mundo intelectual”. 

Medina (2001, p. 40) dá a receita: “Para renovar os sentidos, o produtor cultural sai da condição 

de administrador dos lugares-comuns ou de autoritário emissor de juízos para se enriquecer com 
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múltiplos repertórios e atuar na produção simbólica, com intuição solidária”. Piza (op. cit.) 

avalia: 

 

No entanto, assim como a setorização excessiva, a expansão para esses 
assuntos tem ajudado a deixar o jornalismo cultural numa posição tímida 
diante do marketing e da dimensão mais e mais avassaladora da chamada 
“indústria do entretenimento”. Não raro os eventos de moda e gastronomia, 
mais e mais caros e freqüentes, têm ganhado as capas das seções culturais da 
grande imprensa, porque seu apelo para boa parte dos leitores – dada a certa 
leveza inerente aos temas, em geral transformada em frivolidade – facilita as 
coisas para editores e diretores. Não que não seja possível uma coabitação 
equilibrada e fértil, mas o jornalismo cultural sai perdendo quando os critérios 
passam a ser resumidos ao de afastar o leitor de abordagens que considera 
erroneamente “muito sérias” ou críticas. (PIZA, 2004, p. 57) 

 

 Tubau (1982, p. 35), refletindo sobre a função do jornalismo de informar e da cultura de 

formar, pergunta: “Cómo puede el periodista cultural informar y formar?”. Logo responde: 

“Estimulando la curiosidad del lector y la ampliación de sus conocimientos”:  

 

En la cuestión de los medios, creo que resulta básico acentuar la política que se 
viene siguiendo, es decir, la utilización de las secciones de “Cultura” de los 
periódicos diarios y de los suplementos semanales anejos a los mismos. Pues 
bien, dentro de esta doble división, los primeros deben poner su énfasis en la 
información, mientras que los segundos deben hacerlo en la formación, pero 
sin que ninguna de dichas tareas tenga carácter exclusivo en su caso u otro. 
Una sabia dosificación entre una y otra sería el ideal en cada caso. 
(ABÉLLAN5, 1979, p. 97 apud TUBAU, 1982, p. 35)  

 

Piza (op. cit.) também se arrisca a apontar o que deve ser feito. Para ele, cultura é 

expandir horizontes, “até mesmo para enxergar melhor o seu entorno” e “o jornalismo cultural 

deve se nutrir disso” (p. 62). Segundo ele, as crises de identidade são bem-vindas, para retomar 

seu caráter de jornalismo crítico, por ser instável, cíclico e plural. As dicotomias facilmente 

estabelecidas e tradicionais só lhe fazem mal, implicam num conformismo de conceitos. A partir 

                                                           
5 ABELLÁN, José Luis. La formación del periodista cultural. In: Martín Serrano 79, p. 91-100. 
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do resgate de grandes nomes da área, articula como ir além da indústria cultural, como ser um 

jornalista cultural vencedor: 

 

O jornalismo cultural sofreu, como a sociedade, enormes transformações desde 
Samuel Johnson até Robert Hughes, ou desde Machado de Assis até Paulo 
Francis, mas suas funções não mudaram muito. Grandes críticos culturais 
como eles, assim como os chamados jornalistas literários como Gay Talese, 
continuam na história porque souberam lutar contra os dogmas estabelecidos e 
contra a mediocridade dominante. Ganharam a pecha injusta de “elitistas”, de 
metidos a “juízes” do gosto alheio etc., mas fizeram muito pela formação 
cultural de muita gente, chegando ao leitor não-acadêmico pela energia e 
clareza do seu texto. Portanto, eram (ou são) seletivos, não elitistas, e 
combativos, não arbitrários. A prova é a de que conquistaram, a médio ou 
longo prazo, um público grande e assíduo. É um caminho mais trabalhoso, mas 
também mais digno. (PIZA, 2004, p. 68) 

 

 

2.3 Cinema – manifestação cultural 

 

 

 Para falar de cultura elitista, Piza (op. cit.) conta uma historinha, tomando o cinema como 

exemplo: 

 

Em 1996, a Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte realizou uma 
ampla pesquisa sobre hábitos e valores culturais na cidade. Um dos resultados 
mais curiosos foi a resposta à pergunta: “Um filme de Steven Spielberg é 
cultura?” Para mais de dois terços dos entrevistados, não. Tubarão, Indiana 
Jones e ET – nem se citem A lista de Schlinder e Inteligência Artificial – não 
são cultura. A pesquisa não perguntava o que, então, se poderia dizer que esses 
filmes são. Mas é fácil imaginar: a resposta seria “entretenimento” ou “lazer”. 
(PIZA, 2004, p. 45-6) 

 

 Conforme sua visão, essa divisão é nociva (= “uma dicotomia fácil”). Pelos filmes de 

Spielberg – e aqui caberia qualquer outro diretor – envolverem signos e valores, obviamente são 

cultura, segundo ele. Conclui: “A maioria das pessoas associa ‘cultura’ a algo inatingível, 
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exclusivo dos que lêem muitos livros e acumularam muitas informações, algo sério, complicado, 

sem a leveza de um filme-passatempo” (Piza, 2004, p. 46). Para este estudo, não cabe aqui a 

discussão do elitismo, apesar de já introduzir esse conceito. Esta ilustração serve para afirmar o 

cinema como uma das sub-áreas do discurso do Jornalismo Cultural. De acordo com Lunardelli 

(2002, p. 20), ele “passa a ser considerado uma prática social, estudado enquanto entretenimento, 

narrativa e evento cultural, a partir da noção de representação enquanto processo social de fazer 

com que imagens, sons, signos, signifiquem algo”. 

 

O cinema participa, em todos os casos, da cultura. Pode ser considerado como 
uma “testemunha” das formas de pensar e de sentir de uma sociedade ou, ser 
como um “agente” que suscita certas transformações, que veicula 
representações (estereotipadas) ou que apresenta “modelos” mais ou menos 
tolos ou perigosos (violência, sexo, etc.). Além disso, o cinema exerce uma 
influência ideológica e, inclusive, política (...). O cinema é uma expressão da 
identidade cultural do grupo que o produz. Em um sentido mais restrito, o 
cinema é, às vezes, uma prática criativa (que interessa à história da arte 
cinematográfica) e uma atividade de lazer (que abre campos para o estudo 
sobre o consumo de filmes tanto em termos econômicos – o mercado – como 
em termos de análise sociológica – quem se interessa por algo e por quê?). 
(LAGNY6 apud LUNARDELLI, 2002, p. 20-1) 

 

Turner7 (apud Lunardelli, op. cit.) toma o cinema por se tratar “de uma fonte de prazer e 

significado para muita gente em nossa cultura”. Cinema é a sétima arte, portanto, uma expressão 

artística. É audiovisual (imagem e som) que, por definição, envolve linguagem, arte e técnica. 

Independentemente de ser realista ou não, arte ou não, comunicação ou não – são muitas as 

discussões dos seus teóricos – é um grande complexo pensado como arte, podendo narrar 

histórias realistas e que é um meio de expressão. Bernardet (1991) afirma: “O cinema, como toda 

área cultural, é um campo de luta” (p. 20). Pode ser visto e analisado de diversos pontos de vista: 

sócio-cultural, antropológico, ideológico, político, psicanalítico, artístico, comunicacional, 

                                                           
6 LAGNY, Michele. Cine e historia: problemas y métodos en la investigación cinematográfica. Barcelona: Bosch, 
1997, p. 187-188. Tradução de Lunardelli (op. cit.). 
7 TURNER, Graeme. Cinema como prática social. São Paulo: Summus, 1997, p. 49. 
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semiótico, lingüístico... O viés de análise para compreendê-lo pode ser o mais diverso possível, 

mas não há como duvidar de seu papel cultural e da paixão que desperta também nos mais 

diversos públicos, nesse caso não sendo possível estabelecer uma metodologia para tal 

compreensão. 
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3 O RÁDIO 

 

 
“O primeiro passo para alguém se tornar jornalista de rádio é 

procurar entender a força do meio e as razões da sua 
potência. Você pode utilizar essa força para torná-lo um 

veículo poderoso e inesquecível.”  
Chantler & Harris 

 

 

 O rádio brilha como meio de comunicação de massa no contexto brasileiro, como é 

sabido, até os anos 50, antes da democratização da TV. Piza (2004) defende que, no país, teve sua 

função histórica ainda pouco estudada: “não só na distribuição de informações, mas também na 

formação de um repertório nacional comum, como no caso das novelas” (p. 43). Ortriwano 

(1985) delimita: “A ‘época de ouro’ do rádio termina, coincidentemente, com o surgimento no 

Brasil de um novo meio: a televisão. Quando surge, ela vai buscar no rádio seus primeiros 

profissionais, imita seus quadros e carrega com ela a publicidade” (p. 21). 

 

 No entanto, no Rio Grande do Sul, até hoje o rádio como fonte informativa sobrevive com 

força e propriedade. Dines (apud Meditsch 2001, p. 14) enumera as qualidades do veículo: 

 

O rádio (...) é um extraordinário meio de comunicação tanto para as massas 
iletradas como para os segmentos intermediários e elites. (...) Na era da 
mundialização, o rádio e as rádios constituem um valioso ferramental para a 
fixação de identidades. Estimula apegos locais ou regionais, cimenta 
aproximações. É naturalmente cívico, comunitário. Porque é pessoal, porque 
transfere humanidade tem condições de transformar informação em 
conhecimento.  
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3.1 Veículo de comunicação 

 

 

 Por que o rádio se configura num veículo de comunicação tão poderoso? Ao que se deve a 

sua potência informativa e sua força de penetração? 

 

Pesquisas sobre a recepção de notícias junto ao público mostram que o rádio é 
considerado a fonte mais pura de informações jornalísticas, e isso é atribuído à 
rapidez com que as notícias são transmitidas. Segundo essas pesquisas, o 
público vê as notícias dos jornais como uma ampliação do que já foi divulgado 
pelo rádio e pela televisão. Os tablóides sensacionalistas, que buscam o 
mercado consumidor de baixa renda, são vistos simplesmente como veículos 
alimentadores de escândalos, cobrindo mais a vida de estrelas de cinema ou de 
televisão do que eventos realmente jornalísticos. E os jornais sérios são mais 
concentrados em análises e comentários do que nas notícias do momento. 
(CHANTLER & HARRIS, 1998,  p. 20) 

 

 Para Ortriwano (1985), foi a tentativa de concorrer com a televisão que fez o rádio 

procurar uma nova linguagem, mais econômica. Segundo Chantler e Harris (1998), as pessoas 

ouvem o noticiário do rádio quando querem saber rapidamente o que está acontecendo: “O fato 

de as notícias no rádio serem geralmente curtas torna-as bem sintéticas, concentradas apenas no 

acontecimento, sem maiores rodeios” (p. 20). Meditsch (2001) conceitua a linguagem de rádio: 

 

(...) a linguagem auditiva do rádio pode ser delimitada, teoricamente, como um 
sistema semiótico complexo, composto por subsistemas tais como a palavra, a 
música e os efeitos sonoros ou ruídos. O funcionamento do sistema como um 
todo, assim como a definição e o papel de cada um dos subsistemas dentro 
dele, obedecem a uma série de convenções que o tornam manejável, 
socialmente compartilhável, e desta forma eficaz e inteligível, ou seja, que o 
tornam linguagem. (MEDITSCH, 2001, p.148-149) 
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 A linguagem sonora é uma das características que privilegiam o rádio frente a outros 

veículos: “é, sem dúvida, o mais popular e o de maior alcance público, não só no Brasil como em 

todo o mundo, constituindo-se, muitas vezes, no único a levar a informação para populações de 

vastas regiões que não têm acesso a outros meios, seja por motivos geográficos, econômicos ou 

culturais” (Ortriwano, 1985, p. 78). 

 

Este status foi alcançado por dois fatores congregados: o primeiro, de natureza 
fisio-psicológica – o fato de ter o homem a capacidade de captar e reter a 
mensagem falada e sonora simultaneamente com a execução de outra atividade 
que não a especificamente receptiva; o outro, de natureza tecnológica – a 
descoberta do transistor. (BELTRÃO, 1968, p. 112-113 apud ORTRIWANO, 
1985, p. 78) 

 

Além da oralidade, Ortriwano enumera outras características que não deixaram o rádio 

sucumbir ante a televisão e ganhar campo da mídia impressa: penetração, mobilidade, baixo 

custo, imediatismo, instantaneidade, sensorialidade e autonomia. A autora também cita a 

descoberta do transistor, que a partir de 1952 ajudou a potencializar essas particularidades do 

veículo. 

 

O rádio não morreu quando surgiu a televisão, apesar da perplexidade inicial 
diante do aparecimento de outro meio tecnologicamente mais sofisticado: 
primeiro, se acomodou, mas, depois, se especializou em sua própria faixa de 
potencialidade. Mesmo que a televisão continue concorrendo com o rádio, este 
já não a teme mais, até convive com ela: na hora do futebol, muitos torcedores 
preferem unir a imagem da televisão com a narração do rádio. 
(ORTRIWANO, 1985, p. 81) 

 

 

3.1.1 Radiojornalismo 
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 Walter Sampaio (1971) afirma “Informar para formar é o conceito básico do 

radiojornalismo” (p. 37). Para Ortriwano, a informação pode ser considerada a função principal 

do rádio, dadas as suas características, que o tornam especialmente adequado para tal: “ele tem 

condições de transmitir a informação com maior rapidez do que qualquer outro meio” 

(Ortriwano, 1985, p. 84).  

 

 Mas nem sempre foi assim. Amaral (1986) assegura que “o radiojornalismo brasileiro 

começou às avessas: de jornal na mão, tesoura e cola”. Segundo o autor, os pioneiros não se 

antecipavam à imprensa escrita na transmissão das notícias, desprezando as vantagens e 

potencialidades do novo veículo de comunicação: “Isso aconteceu quase 30 anos depois de 

Guilherme Marconi ter realizado a primeira ligação por ondas hertzianas, fazendo soar, em 1910, 

a voz de Caruso, e 18 anos após a introdução do rádio no Brasil” (Amaral, 1986, p. 147). A 

necessidade de informação urgente veio com a 2ª Guerra Mundial e o Repórter Esso, narra o 

autor, nesse molde de notícias de primeira mão e escritas diretamente para o microfone. Amaral 

também conta que foi a Rádio Nacional que criou o primeiro departamento de radiojornalismo 

com redação autônoma, em 1947. A partir dos anos 50, há uma proliferação desses 

departamentos nas capitais brasileiras. Segue-se então o surgimento da televisão e outros meios 

audiovisuais; as demissões dos cantores, orquestras, animadores e comediantes e a permanência 

somente do técnico, do apresentador de discos e do noticiarista. Assim, o rádio reformula sua 

linguagem e se vê como um veículo genuinamente informativo.  

 

 Para Ortriwano (1985), o rádio é o primeiro meio de comunicação de massa a dar 

imediatismo à notícia, graças à possibilidade de divulgar um fato no instante em que ocorre”. 

Como para Sampaio (1971, p. 37), que destaca uma outra visão de escolha que o veículo oferece 
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“intrinsecamente coloca o ouvinte dentro daquela ‘história que passa’, no momento exato em que 

está passando e, extrinsecamente, abre-lhe a alternativa de acompanhá-lo”.  

 

Nos centros urbanos, onde a possibilidade de aferição é mais ponderável, os radiojornais 

sem dúvida já ganharam seu lugar entre os hábitos das populações. Não exageraríamos se 

afirmássemos que é o único tipo de programação que encontra aceitação em todos os níveis 

etários e de instrução dos ouvintes. Na verdade, essa preferência teve como fator preponderante o 

advento da televisão, que forçou o rádio a buscar uma nova linguagem de programação para 

sobreviver, o que redundou no estímulo da indústria da música (disco) e no radiojornalismo, 

principalmente no sistema intensivo, com muitos boletins de curta duração. (SAMPAIO, 1971, p. 

38)  

 

 Amaral (1986), no entanto, aponta a especificidade do radiojornalismo: “sendo auditiva, 

contínua e sem possibilidade de repetição, a comunicação radiofônica exige muito mais clareza 

do que a imprensa escrita” (p. 150). Como se sabe, a informação no rádio deve ser dada de forma 

direta, com palavras simples, em frases curtas, sem dar margem a duplas interpretações 

(objetivamente e sem adjetivações): “A regra é dizer em cem palavras o que necessitaria mil. No 

lugar dos 5W8 do jornalismo, o radiojornalismo adota a fórmula 3CV: clareza, correção, concisão 

e vibração”9 (Paiva, 1967 apud Amaral, 1986, p. 150). 

 

                                                           
8 Refere-se à grafia inglesa de “o quê” (what), “quem” (who), “quando” (when), “onde” (where) e por quê (why).  
9 PAIVA, Clóvis. Entrevista pessoal. Rio, 1967. 
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 As normas adotadas para esse meio eletrônico acabam por interferir no enunciado 

jornalístico. Segundo Meditsch (2001), a forma – não apenas a linguagem, mas seu uso no 

discurso – condiciona o conteúdo do rádio jornalístico: 

 

O fluxo eletrônico cria uma nova situação comunicativa, que impõe a sua 
lógica sobre a organização dos conteúdos. Os padrões de ordenamento e 
hierarquização lineares, estabelecendo começo, meio e fim, típicos do modo 
de expressão tipográfico, começaram por ser adotados nos programas de 
rádio, mas terminaram por dar lugar a uma nova forma de organização, com a 
dissolução da própria idéia de programa no escorrimento do fluxo. 
(MEDITSCH, 2001, p.150) 

 

 

3.2 Radiodifusão 

  

 

 Muitos autores afirmam que não é só a forma do meio eletrônico rádio que acaba por 

condicionar seu conteúdo. Por isso é importante refletir sobre a própria radiodifusão e descobrir 

que outros elementos podem influir na determinação dos conteúdos e na própria programação. 

Em 1931, surge o primeiro documento sobre radiodifusão, segundo Ortriwano (1985), mas “o 

rádio brasileiro já estava comprometido com os ‘reclames’ – os anúncios daquele tempo – para 

garantir sua sobrevivência” (p. 15). O que não muda com o tempo e nem com o contexto, dada a 

afirmação da obra britânica: 

 

A rádio comercial sobrevive da receita publicitária. Para conseguir anúncios 
uma emissora comercial tem de atrair grande audiência e agradar a um grande 
mercado em potencial. Por isso, muitas emissoras comerciais têm uma 
programação baseada em diferentes tipos de música popular, complementada 
com notícias e informações gerais. (CHANTLER & HARRIS, 1998, p. 18) 
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 Com a publicidade, a emissora se organiza como empresa para disputar o mercado. 

Ortriwano (op. cit.) destaca que foram três as primeiras facetas da competição: desenvolvimento 

técnico, status da emissora e sua popularidade. A autora também afirma que a denominação 

educativa foi deixando de ser uma preocupação em detrimento aos interesses mercantis. 

 

A introdução de mensagens comerciais transfigura imediatamente o rádio: o 
que era “erudito”, “educativo”, “cultural” passa a transformar-se em “popular”, 
voltado ao lazer e à diversão. O comércio e a indústria forçam os 
programadores a mudar de linha: para atingir o público, os “reclames” não 
podiam interromper concertos, mas passaram a pontilhar entre execuções de 
música popular, horários humorísticos e outras atrações que foram surgindo e 
passaram a dominar a programação. (ORTRIWANO, 1985, p. 15) 

 
 As dificuldades ficam evidentes na reclamação de Duque (1989): 

 

Es importante destacar uno de las quejas que nosotros hacíamos en la programación 

cultural: “¿Qué ocurre con la programación cultural en la Radio Comercial? A cuantos de ustedes 

les ha pasado que llegan con un programa, con un proyecto a una emisora y todas las puertas se le 

cierran”. (DUQUE, 1989, p. 79) 

  

 O autor exige dos Governos uma educação “de verdade” para preparar um público “de 

verdade”, que tenha base para a cultura, que seja um pleno receptor da mensagem cultural, 

possibilitando, dessa forma, que se suba o nível das mensagens nas rádios. Torna-se, assim, 

compreensível a afirmação de Ortriwano (op. cit.) que diz que a publicidade no rádio transforma 

a programação, tenta “popularizar” todos os seus programas, deixando de lado o “cultural”, 

pleiteando um público maior. Parte-se do pressuposto que grande parte dos ouvintes não tem essa 

educação para a cultura e um programa assim planejado fará a emissora perder audiência.  
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Na exploração dos veículos, há a dicotomia: sistema estatal versus sistema da livre 

iniciativa – comercial. Para as duas, três são os fatores fundamentais: técnica, programação e 

audiência. Na radiodifusão comercial, existe um quarto fator que é o lucro. Como define 

Ortriwano, “assim, as empresas terão objetivos diferentes a partir do tipo de sistema pelo qual são 

constituídas” (1985, p. 54). Na emissora comercial, é do faturamento originado pela venda do 

espaço publicitário que vão surgir os recursos para a manutenção tecnológica e a estrutura da 

programação. Na emissora estatal, a situação é diversa, pois ela não tem a preocupação em gerar 

renda para a sua manutenção, não fica refém deste compromisso. 

 

No sistema de exploração comercial, é da interação entre a publicidade e a 
programação que vão surgir os padrões dominantes no conteúdo das 
mensagens: é preciso ter maior audiência para lograr maior faturamento, poder 
produzir novos programas e manter maior audiência, o que gera um processo 
em cadeia. Nessa preocupação mercantilista, o objetivo visado não é apenas o 
lucro direto do ponto de vista econômico representado pelo faturamento da 
emissora, mas também o indireto, ou seja, o aspecto político da questão, 
representado pela possibilidade da emissora usufruir ao máximo as 
prerrogativas da concessão e, por outro lado, garantir a possibilidade de obter 
novas fontes de lucro direto atraindo novos anunciantes. Esses elementos 
somados são muito importantes na definição dos conteúdos dos programas – e 
o conteúdo dos programas jornalísticos não fogem a essa regra. 
(ORTRIWANO, 1985, p. 54) 

 
 

Macedo Costa (1974) parece resumir esse contexto complicado da programação das 

rádios comerciais: 

  

A liberação da televisão e do rádio do interesse do lucro e da dependência da publicidade, 

fonte dos recursos para manter-se, dispensam-na também da necessidade de ficar a serviço da 

audiência que alguns apontam causa principal do baixo padrão educativo da programação. O 

valor comercial do programa é medido pela audiência que atinge por isso deve ser produzido 

principalmente com esse objetivo. (MACEDO COSTA, 1974, p. 50) 
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3.2.1 O papel cultural do rádio – A radiodifusão educativa 

 

 

 Na década de 20, quando se dá a entrada do rádio no Brasil, o Governo não cria um 

sistema estatal de emissoras. O primeiro decreto destinado à área de radiodifusão é de 1924 e o 

então presidente Arthur Bernardes destina ao governo o controle do conteúdo e do caráter das 

transmissões do novo meio. No entanto, o papel que o rádio teria já era uma preocupação comum 

a diversos setores. “Quando a primeira emissora brasileira entrou no ar em São Paulo, em 1922, 

Roquete Pinto afirmou que a rádio devia ‘trabalhar para a cultura daqueles que vivem em nosso 

país e para o bem do Brasil’” (Rádio da Universidade, 1981, p. 16). Segundo Calabre (2003, p. 

163), essa situação muda com os decretos de 1931 e 1932, que fazem da radiodifusão brasileira 

um sistema potente e eficaz: “É o fim da idéia de um rádio experimental e amador”.  

 

No artigo 2º do Decreto nº 21.111, o serviço de radiodifusão é definido como: “relativo a 

radiocomunicações de sons ou imagens destinadas a serem livremente concebidas pelo público”. 

Quanto ao âmbito e aos objetivos do serviço, a “radiodifusão é considerada de interesse nacional 

e de finalidade educacional”, cabendo ao Ministério da Educação e Saúde Pública (MES) a 

orientação educacional da programação das emissoras. Apesar do previsto, o MES limitou sua 

atuação à recomendação de determinadas programações e à realização de concursos e premiações 

para as emissoras que possuíssem programas educativos. (CALABRE, 2003, p. 163-164) 
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 Nessa legislação, o Governo entende que as emissoras precisam sobreviver 

financeiramente e permite “a propaganda”. Os decretos eram rigorosos na regulamentação desse 

recurso e com o tempo a legislação deixou de ser cumprida à risca, os “reclames” cresciam 

desordenadamente, segundo a lógica das empresas estrangeiras que aqui se instalavam. 

 

 No mesmo decreto citado por Calabre, é criado o Programa Nacional, precursor da Hora 

do Brasil, hoje Voz do Brasil. Essa visão da educação como forma de obrigação e fiscalização do 

Estado se torna bem evidente nos Governos Getúlio Vargas, principalmente com a criação do 

DIP – Departamento de Imprensa e Propaganda – responsável pelas questões culturais. E pela 

censura de todas as manifestações.  

 

A atuação do Ministério da Educação, especificamente dentro do setor de radiodifusão, se 

fortaleceu quando, em 1936, Edgar Roquette Pinto doou, para este ministério, a Rádio Sociedade 

do Rio de Janeiro. A doação se fez sob o compromisso da manutenção de uma programação 

voltada aos objetivos de “elevar o espírito das massas”, promover a educação e propagar a “alta 

cultura”, e da não veiculação de textos comerciais. (CALABRE, 2003, p. 173) 

  

O objetivo era o de democratização da cultura e essa possibilidade despertou um otimismo 

generalizado. Entendia-se que o rádio levaria à casa de todos o que só alguns tinham o privilégio 

de ter acesso: “Em Porto Alegre, foi a Rádio Sociedade Gaúcha que levou aos ares a música 

erudita, antes aprisionada em salões mouriscos, no Teatro São Pedro ou nas salas requintadas dos 

saraus da época” (Rádio da Universidade, 1981, p. 16). Segundo Calabre, para o Ministério da 

Educação o rádio deveria ter se mantido fiel a essa idéia, ao ideal de Roquette Pinto: a elevação 

cultural do povo brasileiro. 
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O relatório de 1945, produzido pelo MES, é bastante ilustrativo quanto às 
questões acima levantadas: “Não conseguimos ainda despertar para a 
radiodifusão a necessária atenção dos Poderes Públicos, infelizmente. Talvez 
estejamos, por isso mesmo, desperdiçando a ação de um dos mais valiosos 
auxiliares para a educação do povo. (...) o que se passa em certos programas de 
rádio no Brasil é incrível. Sempre defendemos o princípio, e conosco estão 
muitas autoridades, que a radiodifusão ao invés de ser entregue à fiscalização 
policial, deveria estar submetida a uma orientação educativa pelo Ministério da 
Educação. (CALABRE, 2003, p. 178) 

 

 Apesar do interesse do Estado, o rádio acabou por seguir a lógica do mercado e se tornou 

um grande veículo do entretenimento: “O objetivo principal era atrair um número cada vez maior 

de ouvintes, e para tal as emissoras de rádio não poupavam esforços na reformulação de seus 

programas” (Calabre, 2003, p. 179). Ainda segundo a autora, o Governo terminou por adaptar ou 

mesmo desistir de alguns de seus projetos diante do crescimento do modelo de rádio estritamente 

comercial.  

 

 Diferentemente do que pensava o Estado na década de 30, quanto à propaganda, um 

decreto de 1967 determina: 

 

Sem considerar o mérito dos dispositivos legais, vale observar que os organismos ou 

entidades que fazem televisão educativa (o artigo 14º do Decreto-Lei 236 restringe esse direito à 

União, aos Estados, Territórios e Municípios às Universidades brasileiras e às Fundações 

constituídas no Brasil, cujos estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações) 

não podem auferir quaisquer benefícios financeiros, pela transmissão de seus programas, ainda 

que não façam nenhuma propaganda através dos mesmos. São obrigados a prover recursos 

próprios para o empreendimento. (MACEDO COSTA, 1974, p. 49) 
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Esse decreto é posterior ao Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo 

Decreto nº 52795, de 1963, que estabelecia que os mesmos “têm finalidade educativa e cultural, 

mesmo em seus aspectos informativo e recreativo, e são considerados de interesse nacional, 

sendo permitida apenas a exploração comercial na medida em que não prejudique esse interesse e 

aquela finalidade” (Macedo Costa, 1974, p. 49). “Em termos de rádio, a própria Política Cultural 

do Ministério da Educação, publicada em 1975, dá-lhe a devida importância como meio difusor 

da cultura; assegurando o uso dos meios de técnicas de comunicação como canais de produção 

cultural qualificada” (Rádio da Universidade, 1981, p. 18).  

 

Segundo a legislação trazida por Macedo Costa (1974), a radiodifusão educativa com 

caráter cultural é feita por órgãos estatais, ou então por universidades ou ainda pelas fundações. 

Como exemplo, pode-se citar: “Na busca da medida entre Estado e cidadão, a Fundação Cultural 

Piratini, através da TVE/RS e da FM Cultura se apresenta como uma das empresas públicas 

brasileiras que mais se esforçam para atingir o modelo de radiodifusão pública, juntamente com a 

Fundação Padre Anchieta e a TVE Rede Brasil” (Bueno, 2004, p. 13). As fundações são muito 

comuns contemporaneamente e dizem prezar o caráter cultural. Macedo Costa, baseado em 

bibliografia internacional, distingue alguns tipos de radiodifusão não-mercantil (no caso da TV, 

seu objeto de estudo) e por isso apresentam tal programação: 

 

RTV Utilitária – é um serviço de televisão destinado a aplicações não especificadas, a 

serviço de aspectos públicos ou privados, civis ou militares, industriais, comerciais, domésticos e 

outros. 

RTV Pública – aquele serviço de televisão que utiliza o mesmo esquema de 
expressão da TV comercial, embora despido do interesse lucrativo mercantil, 
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voltado para o interesse social, buscando influir nos padrões culturais. É 
geralmente comunitária. 
RTV Funcional – é denominado o serviço de rádio ou televisão que exerce 
atividades educativas, pelo simples fato de apresentar emissões de valores 
humanos. 
RTV Cultural – designa-se o serviço de RTV que se encarrega de reabastecer o 
arsenal de informações do telespectador, estimulando as suas percepções, 
desafiando seus padrões e valores e influindo sobre seu julgamento. 
RTV Instrutiva ou Didática – é aquela voltada para o ensino, portadora de 
instrução visando à aprendizagem. Visa ensinar determinados conteúdos para 
estudantes, em casa ou sala de aula, os quais devem fazer parte de um 
programa de estudo. 
RTV Escolar – é a escola pela televisão. A sua função principal é a de reunir 
grupos de telespectadores que assumem a condição de telealunos – em frente 
de um televisor ou rádio receptor, para receberem as emissões didáticas, 
dirigidas pelo teleprofessor e veiculadas pela emissora de rádio ou televisão. 
Pode ser uma substituição, suplemento. (MACEDO COSTA, 1974, p. 50) 

 

Dessa forma, o autor à época pretendia traçar um modelo de televisão e rádio educativos 

para a conjuntura brasileira. A realidade de hoje mostra que todos os conceitos acima referidos se 

confundem e estão contidos no que é entendido como veículo simplesmente educativo, embora 

apresentado em meios universitários, estatais ou por fundações chamadas culturais. Macedo 

Costa (1974) pondera que tendo o rádio e a TV como meios eficazes de penetração nas mais 

diversas classes, eles se tornam instrumentos primordiais para a expansão da educação. Mas 

entende que “os programas ditos culturais (refinamento) e informativos” não interessam à grande 

camada da população e os que se interessariam buscam tal informação em outros meios. Por isso, 

o autor desaconselha que se almeje “a elevação cultural” através desses meios. Os programas 

devem ser chamados educativos, de acordo com ele, desaconselhando as nomenclaturas 

“cultural” e “informativo-cultural” e defendendo que “escolar”, “instrutiva” ou “didática” já estão 

subentendidas no termo “educativo”. Essa designação seria mais oportuna e necessária, e Macedo 

Costa propõe: 
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Uma programação educativa no sentido lato, objetivando sempre mudança de atitude da 

parte da audiência. Tal programação pode ter o mais variado conteúdo arte, ciências, 

informações, economia, etc... e ter caráter de lazer, mas deverá adotar sempre o objetivo didático, 

em oposição à programação unicamente informativa e cultural do tipo refinamento ou de puro 

lazer. Será uma programação sempre dirigida para grandes audiências, justamente para atingir 

aquelas populações mais carentes. (MACEDO COSTA, 1974, p. 52)  

 

Existem duas percepções da cultura no rádio: uma mais “social” e outra mais “política”.  

A primeira como transmissão cultural, o que atribuiria Charles Wright: “o papel de integração, de 

manter o consenso cultural” (Rádio da Universidade, 1981, p. 20). A segunda seria a de difundir 

uma cultura dominante, e nesse sentido, o público e o privado cumprem a mesma função: 

“Althusser fala no aparelho ideológico da informação e no aparelho ideológico cultural” (Rádio 

da Universidade, 1981, p. 22).  

 

A programação cultural geralmente tem uma conotação de séria e elitista. Os programas 

são divididos em educativo-culturais, informativos e de entretenimento. Mas para Mario Kaplum, 

todo programa educa, mesmo os de diversão, pois influem na formação de valores e no 

comportamento:  

 

Uma das conclusões, segundo Mario Kaplum, é que são culturais os programas que 

estejam inseridos nos problemas concretos das massas populares e os ajudasse a superá-los, com 

enfoques os mais diversos possíveis, “nem sempre tomando a forma convencional de um espaço 

cultural”, mas que também podiam aparecer em radioteatro e teleteatro, programas jornalísticos-
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musicais e muitas outras formas que a imaginação de comunicadores podem plasmar. (RÁDIO 

DA UNIVERSIDADE, 1981, p. 28)  

 

 

 

 

3.2.2 Emissoras AM/FM 

 

 

 Em concorrência com a televisão, nos anos 60, começam a aparecer as programações 

musicais nas rádios. No início da década, surgem as primeiras emissoras FM – freqüência 

modulada. “Inicialmente fornecem ‘música ambiente’ para assinantes interessados em ter um 

background que parecesse apropriado ao tipo de ambiente, ‘desde melodias suaves para hospitais 

e residências até música alegre e estimulante para indústrias e escritórios’” (Ortriwano, 1985, p. 

23). Purri Netto (1990, p. 12) explica a radiodifusão em FM: “Devido à qualidade muito boa do 

sinal, possível com um receptor de FM, bem projetado, um grande trabalho de desenvolvimento 

foi feito como resultado do interesse da fraternidade da “hi-fi”, para explorar a baixa distorção e a 

grande largura de faixa do sinal transmitido”. Os empresários, com as vantagens que o novo 

modo de transmissão apresentava, fizeram propaganda da qualidade do equipamento e da 

fidelidade do áudio. A novidade ficou ainda mais “charmosa” com o FM estéreo: “Os 

radiodifusores de FM ofereceram programas musicais especializados para capturar audiências 

alvos: pop, concerto, jazz, música suave e country” (Purri Netto,1990, p. 13). O autor esclarece 

como se deu a moda de tal transmissão: 
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O crescimento do FM, no Brasil, o segundo país do mundo em número de 
estações de rádio, e também nos Estados Unidos da América, se deve, além 
dos fatores já citados, à complacência dos radiodifusores de AM, que, 
deslumbrados com a nova modalidade de radiodifusão, também aderiram à 
moda. Por outro lado, a grande maioria dos receptores de FM são pequenos 
rádios de pilha, ou estão nos automóveis, onde as vantagens do som estéreo 
são completamente perdidas. Se perguntarmos ao ouvinte urbano, porque 
prefere o FM, a resposta é que a programação é melhor e tem menos 
comerciais. A vantagem técnica, serviu como propaganda introdutória, a qual, 
hoje, com a tecnologia disponível para o AM, praticamente não existe mais. 
(PURRI NETTO,1990, p. 13)  

 

 O autor ainda afirma que as emissoras AM são mais fáceis de sintonizar nas cidades, onde 

está a maior parte dos ouvintes, devido às intermodulações e à congestão da faixa de FM. O 

alcance dessas emissoras também é menor, assim o rádio AM é mais potente, mais abrangente e 

mais sensível. No entanto, a sintonia digital equipara essa captação: “A crença de que o FM iria 

terminar com o AM, é história do passado, e hoje, há necessidade e oportunidades para ambos os 

modos de transmissão” (PURRI NETTO,1990, p. 13).  

 

 Em plena era do digital, a discussão entre AM e FM parece ridícula, uma vez que se ouve 

muito mais rádio pela internet, nos dias de hoje. Na rede, a informação também é bem mais 

instantânea nos sites de notícias. Mas não é a questão de recepção e transmissão que interessa a 

esse estudo, mas sim as diferenças de programação entre as duas. O FM ainda carrega esse 

estigma de rádio de carro e radinho de pilha, que se ouve na rua, por entretenimento, para andar 

junto (“walk man”), é o da programação musical, “menos chata, com menos comerciais”. 

Enquanto que o AM ficou com a imagem dos primórdios, quando era fonte riquíssima de 

informações.  
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4 NA ILHA DE EDIÇÃO: O CASO DAS EMISSORAS DE PORTO ALEGRE 
 
 

 

“Um Homem que tem algo a dizer e não encontra ouvintes, 

está em má situação. Mas pior ainda estão os ouvintes que não 

encontram quem tenha algo a dizer-lhes.” 

Bertold Brecht 
  

  

As emissoras de rádio de Porto Alegre, de um modo geral, têm o cinema como uma das 

pautas de suas programações. Dicas de filmes e promoções de lançamentos, como sorteio de 

ingressos aos ouvintes que participam por telefone com respostas a perguntas referentes aos 

títulos em cartaz, são freqüentes nas FMs e também em algumas emissoras AM. Esse tipo de 

incentivo costuma ser patrocinado, incentiva a participação da audiência e também funciona 

como publicidade para as películas patrocinadas, além de fomentar o hábito de ir ao cinema, é 

claro. Existem programas de agenda ou com tema cultural, por exemplo, que têm um quadro fixo 

de cinema, sugerindo filmes e/ou informando quais são as estréias de fim-de-semana. 

 

 No entanto, serão apresentadas neste capítulo e, portanto, relevantes para o trabalho, 

apenas as emissoras de Porto Alegre que dedicam um programa inteiro somente à sétima arte. 

Este recorte foi selecionado dessa forma pois reúne rádios de diferente natureza e que à primeira 

vista teriam propósitos diversos. A análise e a comparação dos programas com duração e 
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periodicidade idênticas possibilita um aprofundamento maior das temáticas e da sua construção. 

Seguem as descrições das referidas emissoras e seus respectivos programas: 

 

 

4.1 FM Cultura 

 

 

 A epígrafe deste capítulo pode ser encontrada na página principal do site da rádio FM 

Cultura na internet. Trata-se de uma emissora estatal, com caráter cultural e que declara ter o 

intuito de produzir uma programação educativa. A FM Cultura 107.7 MHZ, emissora da 

Fundação Cultural Piratini - Rádio e Televisão, chegou ao seu décimo-sexto aniversário em 2005, 

com o propósito de atender os interesses da comunidade se utilizando de uma comunicação 

pública.  

 

 Como pode ser encontrado no site, a emissora diz ser “um veículo aberto à expressão 

cultural gaúcha e aos mais variados gêneros musicais, promovendo a divulgação artística através 

do entretenimento, do debate, da crítica e do resgate histórico”. De fato, a programação da 

emissora contempla os mais diversos estilos musicais, tendo programas inteiramente dedicados a 

MPB, música gauchesca, pop, jazz, rock, música clássica e até mesmo hip-hop.  

 

 Além da programação musical, a emissora conta com programas de entrevistas e 

informativos, excluídas as notícias de hora em hora e as agendas culturais, apresentadas duas 

vezes ao dia, todos os dias da semana.  
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A emissora tem um programa diário chamado Estação Cultura, “A produção cultural  

do Rio Grande do Sul em revista”, conforme o endereço eletrônico.  

 

Diversão e Arte: Um programa de informação com agenda cultural, 
reportagens e entrevistas sobre cinema, teatro, música, literatura e artes em 
geral. O que se produz no Estado e os artistas que passam por aqui. Música: 
As entrevistas e as notas sobre o que acontece no roteiro cultural do Estado são 
intercaladas com o melhor da música brasileira. (FM CULTURA, 2005) 

 

O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas. Atualmente, está sendo 

apresentado por Jaqueline Chala10, mas mesmo quando não era apresentadora, a jornalista tinha 

um quadro às sextas-feiras, quando destacava as estréias do fim-de-semana. Conforme Chala 

(2005), além do programa de cinema Na trilha da tela e dessas inserções no Estação Cultura, a 

FM Cultura não tem mais nenhuma menção ao cinema em sua programação: “Há algum tempo, 

havia também um espaço chamado Sala de Cinema, de apenas cinco minutos de duração, em dois 

horários diários, mas o criador do espaço saiu da rádio e não havia por que mantê-lo”11. 

 

 

4.1.1 Na trilha da tela  

 

 

O programa de cinema da rádio FM Cultura é denominado Na trilha da tela, com duração 

de uma hora e veiculado todos os sábados, às 9 horas da manhã. O seu slogan é “o programa que 

traz a música do cinema para você”. E no site, “o som das salas de projeção”. Segundo a página 

da emissora, este seria um espaço destinado às trilhas sonoras do cinema e aos comentários sobre 

                                                           
10 Jaqueline Chala se formou em Jornalismo na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS. 
11 Entrevista concedida à autora por e-mail, em novembro de 2005. 
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atores, diretores, roteiros e as canções produzidas especialmente para a sétima arte. O locutor, na 

abertura do programa, anuncia: “Na trilha da tela: o som em cena!”. 

 

Na trilha da tela é produzido e apresentado por Jaqueline Chala, desde seu início, em 

1989. Todas as semanas, os destaques do programa podem ser conferidos no site da emissora na 

internet, com alguma antecedência. Trata-se de um programa gravado. A responsável pelo 

programa conta que ele sempre teve o mesmo formato nesses 16 anos: “mas os horários foram os 

mais variados, já foi ao ar aos sábados à tarde, durante a semana, à noite, e agora voltou ao 

sábado, pela manhã”12.  

 

 

3.2 Rádio da Universidade 

 

 

 A rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como se orgulha de repetir, é a 

mais antiga das rádios universitárias do país, tendo iniciado suas transmissões em 1957.  

 

No dia 18 de novembro de 1957, pela primeira vez na radiofonia gaúcha 
passou uma emissora a transmitir exclusivamente programas de cunho 
educativo e cultural, visando primordialmente difundir os atos e 
acontecimentos da vida universitária. Com linhas de transmissões instaladas no 
Salão de Atos da Reitoria, no Instituto de Belas Artes, na Faculdade de Direito, 
na Faculdade de Filosofia e no Teatro São Pedro, a emissora capacitou-se a 
transmitir programas antes restritos a um público reduzido. (RÁDIO DA 
UNIVERSIDADE, 1981, p. 30) 

 

                                                           
12 Idem, ibidem. 
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Segundo o site da emissora, “a Rádio da Universidade continua mantendo-se fiel à sua 

proposta original, de irradiar cultura, educação e entretenimento da melhor qualidade. Sabemos 

das dificuldades de quem se propõe a isto, mas contamos com nosso público fiel de ouvintes que 

ao longo destes anos nos tem prestigiado”. No mesmo documento eletrônico, diz se constituir em 

um laboratório que se pauta por práticas e iniciativas realizadas no espaço acadêmico “retratando 

a pluralidade da sociedade” em sua programação. 

 

 Hoje, a sede da emissora encontra-se à Rua Sarmento Leite, 426, no Campus Central da 

UFRGS e está vinculada à Secretaria de Comunicação da Universidade. Sua programação 

configura-se de 67% de música erudita e 33% de programas culturais-educativos, muitos deles 

produzidos também por estudantes de Comunicação da instituição. Pode ser sintonizada nos 1080 

KHz AM ou ouvida pela internet. 

 

O jornalista da Rádio da Universidade, André Grassi13, declara que o único programa da 

emissora especificamente sobre cinema é o Filmes e Trilhas, que não é de responsabilidade do 

Departamento de Jornalismo da Rádio. Existem espaços que são de responsabilidade de alunos 

(como Por Volta do Meio-dia e Entrevista Coletiva – que podem tratar de cinema eventualmente) 

e espaços terceirizados: ADUFRGS, DCE, ARI, Programa "Shalom", etc. 

Grassi explica que, entretanto, a programação cinematográfica, bem como ocasionais 

entrevistas com atores, diretores, etc., e comentários, são inseridos nos programas que incluem a 

agenda cultural da cidade: Universidade Revista e o Toque de Arte: “Já os filmes que são 

                                                           
13 Entrevista por e-mail realizada em novembro de 2005. 
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exibidos na UFRGS (na Sala Redenção ou em outro local, mesmo em vídeo ou DVD) entram nas 

pautas dos programas já referidos e também dos programas sobre a própria universidade: UFRGS 

Entrevista e Universidade É Notícia”14. Esses programas, ressalta o jornalista, são produzidos 

pelos funcionários da Rádio. Segundo ele, já existiram na grade da emissora outros programas de 

cinema, Pré-estréia e o Cinema de Segunda a Segunda. Lunardelli (2002), ao resgatar a crítica 

cinematográfica dos anos 6015, disserta sobre Hélio Nascimento – responsável pelo Cinema de 

Segunda a Segunda – que escrevia para o Jornal do Comércio à época, sendo um crítico 

reservado e avesso às polêmicas. Nascimento, segundo a autora, era considerado um crítico sério 

e consistente.  

 

Soma-se a esta caracterização o fato de Hélio ter produzido e apresentado 
programa semanal de informação e crítica cinematográfica na Rádio da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dedicada predominantemente à 
música erudita e com perfil educativo. Chamado Cinema de Segunda a 
Segunda o programa existia desde a fundação da Rádio, em 1957, oferecendo 
aos ouvintes informações sobre os lançamentos do circuito cinematográfico, 
comentários e músicas de filmes. O seu principal produtor havia sido J. A 
Moraes de Oliveira, que como já referi, deixou o campo do jornalismo pela 
publicidade. Alguns jornalistas não especializados realizaram o programa até 
Hélio assumir em outubro de 1972, mantendo-se como titular até aposentar-se 
em 2001. (LUNARDELLI, 2002, p. 66-7) 

 

 Este foi o programa que acabou por introduzir a jornalista na programação de cinema da 

emissora: 

 

Iniciei minha atividade profissional na Rádio da Universidade onde trabalhei de 
1982 a 1989, inicialmente como estagiária de jornalismo, depois integrada ao 
quadro funcional. Tive oportunidade de substituir Hélio Nascimento em mais de 
uma ocasião na produção e apresentação do programa que foi transmitido todas 
as semanas até dezembro de 2001, quando uma restauração geral no prédio da 
rádio levou a suspensão de toda a programação, coincidindo também com a 

                                                           
14 Idem, ibidem. 
15 Memória e identidade: a crítica de cinema na década de 1960 em Porto Alegre. São Paulo: USP/Escola de 
Comunicação e Artes, 2002 (Tese de Doutorado). 
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aposentadoria de Hélio. O dia de transmissão manteve-se sempre às segundas-
feiras, assim como o nome, indiferente ao fato do dia de lançamento dos filmes 
ter sido deslocado, na década de 1980, das segundas-feiras para sextas-feiras. A 
estratégia de antecipar ao final de semana as estréias foi uma resposta do 
mercado distribuidor e exibidor diante das demandas de mais consumo e 
competitividade geradas pela sociedade. (LUNARDELLI, 2002, p. 67) 

 

 

4.2.1 Filmes e Trilhas 

 

 

 Após a reforma da Rádio relatada por Lunardelli (op. cit.) e a confirmação da 

aposentadoria de Nascimento, a jornalista propôs o programa Filmes e Trilhas, que foi ao ar pela 

primeira vez em 27 de setembro de 200216. “Sinto muito orgulho de me inserir na tradição 

de programa de cinema da Rádio da Universidade” (LUNARDELLI, 2005), narra sobre o projeto 

que arquitetou desde a escolha do nome, da música de abertura até a concepção da estrutura. 

Estrutura essa que foi modificada a partir de 08 de outubro de 2004, com o início da participação 

dos alunos. Hoje o programa é produzido pelo Núcleo Integrado de Comunicação e Cinema da 

Fabico, e é uma dessas produções da emissora que conta com a colaboração dos estudantes da 

Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da instituição. A coordenação é de Lunardelli, que 

produz e apresenta juntamente com os colaboradores. Para ela, essa foi uma grande e 

fundamental reformulação: 

 

Já estando na Fabico e percebendo que poderia desenvolver um trabalho com os 
alunos no campo do jornalismo cultural com ênfase no cinema adotei 2 
procedimentos: - criei o programa de extensão Revista de Cinema Filmes e 
Trilhas, com uma estrutura que permitisse aos alunos o exercício de diversas 
práticas jornalísticas: entrevistas; acompanhamento de estréias de filmes; 
redação de textos cinememória para formação de repertório cultural; seleção e 

                                                           
16 Fatimarlei Lunardelli, nesta data, era funcionária do Departamento de Difusão Cultural da UFRGS, responsável 
pelo Cinema Universitário. Formou-se em Jornalismo pela UFRGS e é Doutora em Cinema pela USP. 
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edição musical de trilhas de filmes, exercício de apresentação de programação 
radiofônica gravada e ao vivo. (LUNARDELLI, 2005) 

 

Lunardelli está avaliando a fase de implantação do projeto, que está completou um ano em 

2005, com a terceira turma de alunos. Mas afirma que o resultado tem sido excelente 

(LUNARDELLI, 2005)17. Nas edições selecionadas por este trabalho, participaram em duas delas 

as alunas Regina Azevedo e Janine Mogendorff e nas duas últimas, Cauê Fonseca, Guilherme 

Machiavelli e Vagner Benites.  

 

 Este programa com uma hora de duração vai ao ar ao vivo todas as sextas-feiras às 13 

horas, com reprise aos sábados no mesmo horário. Além de apresentar trilhas musicais, conta 

com uma entrevista de cinema, seção Cinememória, destaque das estréias e ciclos de filmes e 

eventualmente crítica de cinema. Como já diz na sua abertura: “Está entrando do ar Filmes e 

Trilhas, com informações sobre o mundo do cinema. A cultura e a memória cinematográfica, os 

filmes e os ciclos em cartaz, entrevistas, trilhas e o ponto de vista da crítica”. 

 

 

3.3 Rede Band 

 

 

 A Rádio Bandeirantes foi adquirida por João Saad em 1948 e transformou-se numa das 

principais emissoras do Brasil. O empresário inovador criou em 1955 o modelo de 

radiojornalismo 24 horas ao vivo, acreditava no poder da informação. No entanto, a Rádio em 

                                                           
17 Entrevista concedida à autora em novembro de 2005. 
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São Paulo hoje, por exemplo, tem um caráter diferente da Band daqui. Lá, através da marca RB, é 

“a rádio que briga por você”.  

 

 Das emissoras que compõem a Rede Band no Rio Grande do Sul – Rádio Bandeirantes 

AM, Band News FM, e Ipanema FM – duas reproduzem um programa inteiramente de cinema. 

São elas a Band 640 AM (“A líder em prestação de serviços”; essencialmente informativa, bem 

jornalística) e a Ipanema 94.9 FM (rádio jovem voltada totalmente ao entretenimento).   

 

 

3.3.1 Cena de Cinema 

 

 

 Com site próprio, o Cena de Cinema “dá o seu roteiro cinematográfico do final de 

semana, levando aos ouvintes informações sobre filmes em cartaz, estréias, bastidores das 

grandes produções, bilheterias, dicas de vídeo, DVD e ainda rolam as melhores trilhas sonoras de 

todos os tempos, dos clássicos aos novos em vários estilos”. Um programa apresentado ao vivo 

por Renato Martins18 das 12h às 13 horas de sábado na Ipanema FM.  

 

Rádio Ipanema FM 94,9 
Apresenta há quatro anos, todas as semanas, o tradicional programa Cena de 
Cinema, aos sábados, ao meio-dia, o primeiro programa a ser criado com dicas 
e trilhas exclusivamente de cinema no FM gaúcho. Apresenta também o 
Vídeo-Toque e o Cine-Toque, em pílulas diárias, de segunda a domingo. 
(CENADECINEMA.COM, 2005) 

 

                                                           
18 Martins é formado em Jornalismo pela PUC/RS, editor do site Cena de Cinema.com, cinéfilo, jornalista e radialista 
há 20 anos, com atuação em diversos veículos de comunicação gaúchos e de Santa Catarina. É coordenador de 
jornalismo da Band/RS e apresentador na Rádio Ipanema FM.  
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 O Cena de Cinema da Ipanema vai ao ar em versão reduzida (gravada e editada de cerca 

de meia hora) pela Band AM às 22 horas de sábado e/ou 23 horas de domingo, dependendo da 

cobertura jornalística ou transmissão do esporte. Este é um programa que se caracteriza por dicas 

de filme e, diferentemente dos das outras emissoras, apresenta sugestões de produções já 

disponíveis nas locadoras. Além das dicas com a opinião do apresentador, traz as trilhas musicais, 

curiosidades de produção e por vezes alguma entrevista sobre o tema.  

 

Rádio Bandeirantes AM 640 

De segunda a sexta, apresenta diariamente o programa Manhã Bandeirantes, às 
9h da manhã. Nos finais de semana, apresenta a versão jornalística do Cena de 
Cinema, com entrevistas, dicas, programação e trilhas sonoras. O programa 
inédito vai ao ar às sextas, às 22h, com reprise aos sábados e domingos na 
faixa entre 22h e 24h conforme a programação esportiva. 
(CENADECINEMA.COM, 2005) 

 

 O projeto Cena de Cinema já tem quatro anos e se configura numa iniciativa multimídia. 

Além das edições dos programas de cinema no rádio, é um site de críticas e informações 

aprofundadas sobre o universo da sétima arte e também dá nome a um quadro esporádico do 

programa Lado a Lado da TV Bandeirantes. Às 13h15min nas sextas-feiras podem ser conferidas 

na televisão dicas, entrevistas e reportagens sobre os destaques do mundo do cinema. Na 

Bandnews FM 99.3, Renato Martins ainda faz um comentário semanal às quintas-feiras, às 18 

horas e  30 minutos, sobre as estréias da semana e apresenta pequenas pílulas de dicas de cinema 

e DVD aos fins de semana, durante toda a programação. 
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5 NAS ENTRETRILHAS: PROGRAMAS DE CINEMA NO RÁDIO 
 

 

“Cómo hacer para que un programa de cultura no se 
advirtiera ridículamente como un ‘programa de cultura’?” 

Blanca Rébori 
  

 

5.1 Rádio e Cinema 

 

 

 Getúlio Vargas, como presidente do Brasil, além de se preocupar com a educação através do rádio, 

conforme visto no capítulo 3, também teve especial atenção com o cinema. Ele considerava os dois grandes meios de 

comunicação de massa. Calabre (2003) chega a afirmar que na década de 40 o espaço dedicado ao cinema é duas 

vezes maior que o dedicado ao rádio. Segundo a autora, para Vargas,  o cinema é “um dos mais úteis fatores de 

instrução que dispõe o Estado moderno” (p. 172). A relação primordial que o Governo vê na agregação destas duas 

manifestações fica evidente no Anuário da Imprensa Brasileira de 1941: 

 

O cinema será, assim, o livro de imagens luminosas, no qual as nossas 
populações praieiras e rurais aprenderão a amar o Brasil, acrescendo a 
confiança nos destinos da Pátria. Para a massa dos analfabetos, será essa a 
disciplina pedagógica mais perfeita, mais fácil e impressiva. (...) Associado ao 
cinema, o rádio e o culto racional dos desportos, completará o Governo um 
sistema articulado de educação mental, moral e higiênica, dotando o Brasil dos 
instrumentos imprescindíveis à preparação de uma raça empreendedora e 
varonil. (DIP, p. 122 apud CALABRE, p. 172) 

 

Dines (apud Meditsch, 2001, p. 13) afirma que a dimensão política do rádio está ligada à sua própria 

história: “Quando Hitler iniciou sua nefasta ascensão rumo ao poder nos anos 20 a nascente t.s.f. (telefonia sem fio) 

estava na mão de seus adversários”, mas quando Goebbels fez uso do microfone, a tomada de poder se tornou muito 

mais veloz. Cita também os soviéticos de depois de 1919, que elegeram o cinema para mobilizar o povo: “Ao 

contrário do grupo que engendrou e assumiu o nazismo, a elite revolucionária russa era intelectualizada, para ela a 7ª 
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arte era a arte das massas. Não era um trampolim para o poder como o rádio”. Segundo ainda Dines, McLuhan 

chegou a dizer que se já existisse TV quando Hitler tomou o poder, talvez não tivesse o mesmo êxito, “no rádio, sem 

a imagem, apenas com a imaginação dos ouvintes, suas inflamadas arengas criavam ilusões, fantasias. Magia”. E 

então Dines (op. cit.) pergunta se dessa forma pode-se concluir que o cinema é de esquerda e o rádio de direita. Para 

responder, lembra que o primeiro longa do pai da linguagem cinematográfica, D. W. Griffith, The Birth of a Nation 

(1915), exaltava o Ku-Klux-Kan. “E que Franklin Roosevelt dobrou a direita americana vendendo ao povo a idéia do 

New Deal graças aos seus programas radiofônicos semanais” (Dines apud Meditsch, 2001, p. 14). Para o autor, não 

são os veículos que têm matiz político, o mérito está em quem sabe usá-los. Alberto Dines ressalta que esse tipo de 

comunicação é eficaz tanto para as massas iletradas quanto para as camadas intermediárias e elites. Afirma que o 

rádio hoje é um instrumento precioso para a fixação de identidades e que no Brasil, apesar de toda a evolução, está 

longe de chegar a sua vocação de agente de mudanças.  

 

 

5.2 Rádio – oitava arte 

 

 

 Meditsch (2001) defende a expressão artística do rádio. O autor lembra que o Jornalismo 

também era considerado uma expressão artística, sendo considerado gênero literário até os anos 

60, pois a Literatura é a quinta das artes (para alguns, sexta, o teatro viria antes). Assim sendo, o 

surgimento do rádio foi saudado como o de uma “oitava arte”, seguindo o cinema, a sétima. 

Dessa forma, os primeiros estudos de rádio tinham uma preocupação estética, mas em seguida 

surge a TV e o interesse estético pelo rádio é ofuscado, uma vez que o novo veículo leva quase 

toda sua programação. Os estudos dessa área são interessantes para a compreensão do rádio e de 

sua linguagem: “O desafio enfrentado pelo rádio, para dar forma a este material: a ‘oitava arte’, 

como chegou a ser chamado o radiograma no auge da ‘era do rádio’, explorou de diversas 

maneiras as possibilidades expressivas do material auditivo para construir, com ele, a sua 

linguagem” (Meditsch, 2001, p.149). 

 
Ao analisar as possibilidades do rádio para a expressão artística, pouco mais de 
dez anos após o surgimento do meio, ARNHEIM considera os resultados já 
então obtidos como “sensacionais”: “Revelou-se um mundo sedutor e 
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excitante, que engloba não só o maior estímulo que conhece o homem para os 
sentidos, a música, a harmonia e o ritmo, mas também, ao mesmo tempo, é 
capaz de dar uma descrição da realidade por meio de ruídos e com o mais 
amplo e abstrato meio de divulgação que o homem possui: a palavra.” Ao 
mesmo tempo, destaca que, pela primeira vez na história da arte, o rádio 
permite isolar a acústica como forma de expressão, numa extensão do que só 
havia sido feito antes pela música (ARNHEIM, 1936: 16-21). (MEDITSCH, 
2001, p. 151) 

 

O pesquisador é pontual ao criticar que o radiojornalismo 
não se utiliza dos recursos do mundo auditivo inerente ao meio: “A 
consideração do jornalismo como um gênero de discurso, diferente 

da arte em sua finalidade, ajuda a entender o porquê das formas 
vigentes do discurso radiofônico” (MEDITSCH, 2001, p. 149). A 

visão de que a notícia deve ter um formato padrão e um tratamento 
sério fizeram com que o jornalismo em rádio se diferenciasse 

totalmente das formas de arte, e isso se deve também a um 
imperativo do conteúdo e de sua função social.   

 
 

5.3 Jornalismo Cultural no Rádio 
 
 

Rivera (1995) avalia “la radio como medio para el periodismo cultural” e destaca tantas 

qualidades como as que podemos ver no capítulo 3, defendidas por outros autores: “Por su 

historia, desde comienzos de la década de 1920, la radio ha estado cerca de convertirse, en 

muchos lugares y momentos diferentes, en un medio de gran penetración y eficacia cultural; tal 

vez en uno de los medios exclusivamente culturales” (p.157). O autor argentino traz também a 

discussão entre a radiofonia estatal e mercantil, apontando as suas origens e como isso influencia 

na programação: 
 

Durante décadas el clásico modelo europeo de radiotelefonía pública sin aditamentos 

comerciales fue señalado – frente al modelo norteamericano, de carácter corporativo y comercial 

– como uno de los vehículos idóneos para la difusión cultural y el desarrollo de proyectos de 

corte educacional. (RIVERA, 1995, p.157) 

 

 O autor enumera que o Estado argentino, assim como aconteceu no Brasil, teve inúmeras tentativas no 

sentido de dar às programações um caráter artístico, educativo e cultural, tanto no sistema oficial ou fora dele. No 

entanto, lamenta a “lógica utilitaria de las ganancias efectivas” que subestima e boicota essa área, por ideologia ou 
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pela desculpa das baixas audiências, e que faz com que os programas culturais sejam raros na programação das 

rádios argentinas. Rivera (op. cit.) lembra que para este tipo de programa, e outros também, embora nem sempre 

conduzidos assim, há de se considerar as características próprias do rádio perante a televisão e os meios impressos. 

Para levar certas matérias ao rádio, tem de se compor um manual de estilo radiofônico; segundo ele muito 

importante, mas nem sempre observado. 

 

La materia básica de la radiofonía es el sonido (no sólo la palabra), lo que destierra desde 

el inicio todo recurso que no se base exclusivamente en componentes lingüísticos y para-

lingüísticos como la voz humana, la música, los efectos sonoros y el propio silencio articulado 

como materia. Las referencias de carácter visual deben ser evitadas, lo que no significa que sea 

imposible el abordaje creativo de la imagen, como en cierto modo lo demostró 

experimentalmente Oscar Steimberg hacia 1984 con su programa radiofónico “Escuchando 

historietas” (LR3, Radio Beltrano). (RIVERA, 1995, p. 158) 

 

O teórico explica que a emissão radial, “por su carácter 
unitario, fugaz e instantáneo”, implica numa rigorosa organização 

dos conteúdos e das formas, de tal modo que não force 
excessivamente a atenção do ouvinte, nem que o deixe com a 

frustrante sensação de haver perdido um fragmento não-repetível e 
talvez significativo. Essa questão da linguagem e de como deve ser 

dada uma notícia no rádio já foi explicitada em capítulo anterior. 
Mas Rivera (op. cit.) chama a atenção para o fato de a informação 

de cultura merecer um cuidado ainda maior, uma vez que o 
discurso muitas vezes é mais complexo, exigindo adjetivações 

(quase banidas do discurso radiojornalístico) e necessitar de 
descrições. O texto deve ser bem pensado, sem ser superficial, mas 

de acordo com as regras dos manuais. As normas servem para 
nortear o redator, para auxiliar a notícia a ficar mais clara e 

perceptível, não se resumem apenas a regulamentações formais. 
 

Quando a notícia for de cinema, as complicações são 
maiores justamente por se constituírem em referências visuais. 

Rivera (1995), ao se dirigir aos jornalistas da área, que desejam 
“Escribir para cine, televisión y vídeo cultural” avisa: 

 
Quienes que se inclinen, por razones vocacionales, a escribir para cine y 
televisión deben pensar que ambos medios son esencialmente imagen y 
movimiento, y que los dos tienen en común su condición de espectáculos 
colectivos, pensados en general para públicos con un alto promedio de 
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heterogeneidad, fragmentación y dispersión, rasgo que se potencia en el caso 
específico de la televisión abierta. (RIVERA, p.163) 

 

 Além de contrariar o conselho “las referencias de carácter visual deben ser evitadas”, uma notícia em rádio 

sobre cinema enfrenta o fato do público ser heterogêneo. Se o público de cinema assim o é, o receptor interessado em 

tal notícia também. O desafio está em retratar um meio que é “essencialmente imagem em movimento” num veículo 

sonoro, onde tais elementos são irreprodutíveis (fora a descrição falada) para um público com direções e formações 

completamente diferentes. O que o público quer saber? Da história do filme? Qual o gênero, se tem sangue, aventura 

ou se é calmo e reflexivo? Interessa apontar o que ele reflete ou quais os recursos para filmar a aventura? Dar a ficha 

do diretor é importante, falar de sua trajetória e como costuma desenvolver o seu trabalho? Uma sinopse bem narrada 

em frases curtas, breves, claras já seria suficiente? Rivera (1995) diz que o rádio tem forte penetração e grande 

eficácia cultural. A primeira pode ser comprovada, pois atinge um público extremamente diverso, e por isso mesmo a 

segunda é imprevisível. Como ser eficaz num programa de cinema no rádio? 

 

 Sendo o rádio um veículo sonoro, e que desde a época de ouro tinha na música seu grande 

atrativo, que depois não foi perdido, pois passou-se do show ao vivo em auditório para a música 

do disco, muitas emissoras acabam por reproduzir a única coisa do cinema que pode ser de fato 

reproduzida no rádio: a trilha musical. Essa é a solução que muitos vêem para equacionar o 

obstáculo de falar de cinema em rádio, utilizar o seu recurso de som e muitos programas 

radiofônicos de cinema se configuram em programas de trilha de filmes. A observação não é 

negativa, uma vez que o som é um dos grandes elementos da linguagem cinematográfica, 

compreendendo a música (de cena, climática e narrativa), o ruído (descritivo, expressivo e 

narrativo) e a fala (diálogo, monólogo ou em off). Muitas das trilhas (por isso chamadas sonoras 

e não só musicais) apresentadas nos programas de rádio tem faixas com fala e também ruídos, por 

vezes chamados de efeitos sonoros. Alguns CDs das trilhas de filmes trazem esses elementos, que 

como aponta Xavier (2005) são de extrema importância: 

 
Falei dos diálogos. Acentuei o uso do sistema campo/contra-campo. Este 
sistema nos fornece um exemplo flagrante do papel da trilha sonora na 
obtenção dos efeitos realistas e na mobilização emocional do espectador. De 
certo modo, a sua consolidação e o seu refinamento devem-se à sincronização 
do som com a imagem, uma vez que, no período mudo, a seqüência de planos 
era interrompida pela presença dos letreiros indicadores das falas. Com o som, 
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a cena dialogada ganhou maior coeficiente de realidade e também ganhou um 
ritmo e força dramática. (XAVIER, 2005, p. 35) 

 

 

5.4 Cinema e Música 

 

 

 Antes mesmo do cinema se tornar sonoro – entendido por falado – em 1927, a música já 

acompanhava os filmes mudos. Os músicos executavam ao vivo nos cinemas juntamente com a 

projeção das películas. No filme, a música pode ser da cena (diegética, quando faz parte do 

ambiente, a personagem executa ou escuta), pode ser climática (incidental, uma espécie de 

projeção simbólica do exato momento do personagem) ou então é narrativa (é uma forma de 

contar a história, por exemplo, nos musicais). Xavier (op. cit.) narra que diversos estetas 

lamentaram a gênese do som no cinema, mas para ele este foi “um passo decisivo no refinamento 

do sistema voltado para o ilusionismo e a identificação” (p. 35).  

 
O fato é que este princípio era necessário para o aperfeiçoamento do método 
clássico; tornar audível o que já está sendo visto é uma forma de torná-lo mais 
convincente. A manipulação do chamado ruído ambiente, assim como a 
presença efetiva da palavra, vem conferir mais espessura e corporeidade à 
imagem, aumentando seu poder de ilusão. (Xavier, 2005, p. 36) 

 

 O autor põe imagem e som no mesmo patamar no novo cinema sonoro, ao contrário de 

outros que consideram o som um adereço da imagem. Para ele, a transição do cinema mudo para 

o falado é um período extremamente relevante para o modelo de decupagem clássica: “A 

ressonância de efeitos fornecida pela trilha musical, no cinema mudo baseada na presença da 

orquestra na sala de projeção, teve uma enorme ampliação de suas possibilidades com o cinema 

sonoro” (Xavier, op. cit., p. 36). 

 

 

5.5 A sétima na oitava arte de Porto Alegre 
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 O grande P.F. Gastal, responsável pela “constituição em Porto Alegre do público 

cinematográfico proporcionalmente mais evoluído do Brasil” nas palavras de Paulo Emílio Salles 

Gomes19, por anos comandou um programa de cinema na Rádio Guaíba. Lunardelli (2005), narra 

que nos anos 80, quando trabalhava no Correio do Povo, o programete de cinco minutos era 

apresentado por Tuio Becker, que ela chegou a substituir nas férias20. A autora recorda do 

programa radiofônico de cinema da Rádio Farroupilha: 

 
Transmitido durante cerca de um ano, a partir de junho de 1950, o programa 
chamava-se Clube de Cinema, ia ao ar aos sábados, no horário nobre das 
13h05min, entre as emissões do Repórter Esso e a novela Eu Venci o Destino, 
patrocinado pela Importadora Americana S. A  e a Casa Black, que vinha 
dando apoio desde a fundação. Gastal ainda estava em Porto Alegre. Ele e 
Plínio supervisionaram o projeto. Notícias, crítica de filmes, enquetes, músicas 
de cinema e entrevistas compunham o programa produzido e apresentado pelo 
radialista Olavo de Barros. Erico Verissimo foi o primeiro convidado, seguido 
por Guilhermino Cesar na segunda transmissão, Moysés Vellinho e outros 
tantos na seqüência. Os associados participavam enviando críticas, crônicas e 
sugestões. E para isso, havia uma Caixa Postal, de número 255. O programa 
radiofônico teve vida breve. Não foi o único, mas foi pioneiro. No balanço que 
fazia do ano de 1959, o católico Cineclube Pro Deo valorizava entre suas 
atividades de orientação cinematográfica o programa que vinha transmitindo 
desde 1957 pela Rádio Farroupilha. Eram somente cinco minutos diários, 
transmitidos nas segundas-feiras, mas neles, a fúria da Igreja, através de seu 
braço secular que era o cineclube, caía sobre os fiéis que assistissem a filmes 
proibidos. (LUNARDELLI, 2000, p. 49) 

 

 É bom lembrar que para os idealizadores do Clube de Cinema, não o programa, mas todas 

as atividades que essa associação reunia, o importante era formar uma consciência crítica do 

cinema, e não que os associados se encontrassem somente para assistir a filmes. Observa-se na 

descrição de Lunardelli (op. cit.) que esse programa da instituição reproduzia sim músicas de 

obras da sétima arte, mas trazia também notícias, enquetes, entrevistas e críticas. Uma fórmula 

que, conforme a exposição do capítulo anterior, as emissoras de hoje em dia seguem em seus 

programas de cinema.  

 

 Como pôde ser observado, Na trilha da tela, Filmes e Trilhas e Cena de Cinema têm 

como seu mote principal a trilha sonora de filmes. Essa seria a primeira característica em comum 

desses programas de emissoras com princípios tão diferenciados. Aqui, essas produções são 

                                                           
19 Crítica de cinema no Suplemento Literário. v. 2. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. p. 408. (apud LUNARDELLI, 
2002, p. 70) 
20 Na entrevista concedida à autora por e-mail em novembro de 2005. 
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comparadas, verificando o que, tendo em comum um tema, pode ser desenvolvido de forma 

semelhante ou apresentado diversamente. Através dessa análise, será percebido como é um 

programa radiofônico de cinema e se através dessas construções os programas analisados 

atendem aos propósitos que eles próprios se atribuem21.  

 

 É necessário relembrar que Caetano (apud Mogendorff, 2005, p. 13) aponta o Jornalismo 

Cultural como contemporaneamente pautado pela indústria do entretenimento, dizendo que os 

críticos de cinema viraram recomendadores de filmes, observa-se a tabela com “as pautas” dos 

programas selecionados em nossa amostra. Para a autora, nos meios eletrônicos como a televisão 

e o rádio essa situação se acentua, a cultura acaba uma vítima do evento. 
Programas 08, 09 ou 10/07 15, 16 ou 17/07 22, 23 ou 24/07 29, 30 ou 31/07 
 
 
 
Filmes e 
Trilhas 

- Cinememória: 60 
anos de Luis Carlos 
Lacerda. 
- trilha: O Fabuloso 
Destino de Amélie 
Poulain.
- estréias: Quarteto 
fantástico, Ninguém 
pode saber. 
- entrevista: Banrisul 
Cinema. 
- mostra: Novo Olhar 
do Cinema Africano 
(Santander) 

- Cinememória: 
Ingmar Bergman. 
- trilhas: Chicago, 
Grease, O poderoso 
chefão, Perfume de 
Mulher,Casablanca, 
Um Violinista no 
Telhado. 
- filmes: Em boa 
companhia, 
Amaldiçoados e Um 
filme falado. 
- ciclo CCMQ: 
“Personagens 
Revolucionários”. 

- Cinememória: Gus 
Van Sant.  
- trilhas: Cidade dos 
Anjos, Passengers, 
Batman 
eternamente, Tão 
longe, tão perto 
(U2).
- entrevista: 
Gustavo Spolidoro 
(O homem que 
roubou o mundo). 
- estréia: Bendito 
Fruto, A Fantástica 
Fábrica de 
Chocolate. 

- Cinememória: 80 
anos de Mikis 
Theodorakis. 
- trilhas: Magnólia, 
Uma lição de amor.
- entrevista: Marta 
Machado - APTC 
(Maratona do 
Cinema Gaúcho). 
- estréia: Sin City, A 
outra, Provocação, 
A vida secreta dos 
dentistas, 
Inconscientes. 
- II Seleção de 
Filmes Bourbon. 
- ponto de vista: 
Janela da Frente. 

 

 

- Quarteto 
Fantástico, Batman 
Begins e Sin City 
(sinopses dessas 
estréias e trilhas). 

- Caiu do Céu, A 
Fantástica Fábrica 
de Chocolate e Em 
boa companhia 
(sinopses dessas 
estréias e trilhas).  

- Em boa 
companhia (trilha, 
sinopse, referências 
do diretor, elenco). 

- A Fantástica 
Fábrica de 
Chocolate (trilha, 
curiosidades e 
crítica). 
- Sin City (trilha). 

 - estréias: Quarteto 
Fantástico, Caiu do 
Céu, Ninguém pode 
saber, Pokémon 4  
- trilhas: Batman 
Begins, O casamento 
de Romeu e Julieta, 
Doze homens e outro 

- entrevista: Goida 
(FestivaldeGramado).
- estréias: Herbie,  
Em boa companhia, 
Kungfusão, 
Amaldiçoados. 
- cartaz: Pokémon, 
Madagascar, O Filho 

- dicas: Herbie, 
Kungfusão, 
Pokémon, O Filho 
do Máscara, 
Madagascar, 
QuartetoFantástico, 
Batman Begins, 
Guerra dos Mundos 

- trilhas diversas. 

                                                           
21 Vide capítulo 4. 
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segredo, Lição de 
Amor, Moulin 
Rouge, Kill Bill 2, 
Como se fosse a 
primeira vez, Meu 
primeiro amor 
- pré-estréia: 
Kungfusão 
- cartaz: Madagascar

do Máscara,A queda, 
Quarteto Fantástico, 
Batman Begins, 
Guerra dos Mundos, 
Sr. e Sra. Smith, 
Tempero da Vida, 
Melinda e Melinda, 
Extremo Sul. 
-Ciclo Nicole 
Kidman (Santander). 

e Sr. e Sra. Smith. 

 

 Os programas degravados na tabela acima foram estrategicamente selecionados por 

corresponderem a um mês inteiro de transmissões – quatro finais-de-semana, uma vez que todos 

eles são semanais. Foi gravado o mês de julho deste ano por uma razão bem definida: no mês 

seguinte e após ele, não só os meios de cinema mas também de todo o jornalismo se voltam para 

o Festival de Cinema de Gramado, o que acarreta uma transformação no discurso jornalístico e 

na forma de abordagem. Como esta pesquisa precisava ser desenvolvida neste semestre e 

procurava retratar “uma época comum”, foi feita esta opção. Até porque a condição evento que 

Caetano (op. cit.) tanto questiona seria muito mais evidente22. Mesmo assim, verifica-se a 

presença em uma edição dos programas referidos de uma entrevista sobre o Festival. 

 

 Na tabela, não estão especificadas as dicas de filmes que já estão nas locadoras, pois só 

um dos programas apresenta o “Cinema em casa”, o programa da Band, Cena de Cinema. 

Quando o Filmes e Trilhas reproduz uma trilha de um filme aclamado da crítica ou resgata 

alguma obra no Cinememória pode servir como uma dica de vídeo ou DVD, mas não tem esse 

objetivo declarado. Já o Na trilha da tela fala exclusivamente de novidades das salas do cinema. 

 

 Pode-se perceber através dessa transcrição que os filmes destacados nas edições dos 

programas muitas vezes se repetem. São exatamente os “blockbusters”, grandes lançamentos do 

cinema, com muito investimento na produção, grande distribuição, bastante publicidade e que 

acabam por atrair um grande público aos cinemas, geralmente compensam os investimentos nas 

                                                           
22 Maria do Rosário Caetano veio ao Rio Grande do Sul, por ironia, para participar do Festival de Cinema de 
Gramado. Autografou seu recente Cangaço: o Nordestern no Cinema Brasileiro (Ed. Avathar) em Porto Alegre, 
numa sessão especial no Cinema Universitário da UFRGS e proferiu uma palestra sobre Jornalismo Cultural na 
Faculdade de Comunicação. Na ocasião, criticou a cobertura superficial que é feita do evento. 
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bilheterias. Seria um indício da já citada indústria do entretenimento pautando os programas no 

rádio? 

 

 Observa-se também que o programa da Rádio da Universidade se destaca por ter temas 

mais alternativos e diversos, com destaque para a presença constante da seção entrevista. O 

Filmes e Trilhas possui um diferencial em relação aos outros que é o quadro Cinememória, 

inexistente na estrutura do Na trilha da tela e do Cena de Cinema. O programa da FM Cultura 

segue sempre a mesma fórmula: nomina no máximo três títulos por programa e apresenta a trilha 

e informações adicionais somente dessas produções. O programa da Band, apesar de tratar 

também das estréias e dos filmes em cartaz nas salas da cidade, reproduz trilhas musicais diversas 

e heterogêneas, muitas vezes sem dar-lhes os devidos créditos23. O próprio Renato Martins 

invoca: “as trilhas de ontem e de hoje”. 

 

 O Cena de Cinema, aliás, é o próprio Renato Martins. Esse é o único dos programas que 

tem o nome do apresentador na sua vinheta de abertura e também na volta dos intervalos. Aliás, é 

o único que tem intervalos (lembrar das definições de rádio comercial). O apresentador não é um 

locutor, ele não lê um roteiro e sim um animador. Ele mesmo chega a interromper algumas 

músicas, troca de trilha por considerá-la chata, como aconteceu na edição de 09 de julho, em que 

tira uma faixa de Batman Begins para colocar uma de Doze Homens e outro segredo, “mais 

animada”. Essa é uma característica de emissora FM, onde o apresentador é o operador e o 

entretenimento é a alma do programa.  

 

O Filmes e Trilhas tem esses dois quadros fixos, Cinememória e Entrevista de Cinema, 

que exigem uma maior produção, justamente por funcionar como um laboratório para os alunos 

de Jornalismo. Esse tipo de tarefa exige uma pesquisa e um preparo por parte dos estudantes. No 

programa de 16 de julho, edição de despedida de Janine Mogendorff e Regina Azevedo24, que 

participaram do programa durante todo o semestre, a coordenadora celebra o trabalho no período. 

Fatimarlei Lunardelli diz que o laboratório proporciona uma aprendizagem de cinema, cultura e 

                                                           
23 Isso acontece nos programas de 16 a 31 de julho. Devido à “licença paternidade do apresentador”, dos programas 
do recorte, somente a edição de 09 de julho é apresentada ao vivo. No programa do dia 22, Martins defende que suas 
férias são em função de ter nascido o “herdeiro do Cena de Cinema”. Por isso, as transcrições dos programas 
gravados são menores na tabela. 
24 Esta estudante, coincidentemente, também é colaboradora, com críticas de filmes, no site do Cena de Cinema. 
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jornalismo. Conforme a apresentadora, neste programa elas “escolheram as trilhas com o coração, 

especialmente e partilham com os ouvintes o ponto de vista sobre filmes em cartaz no circuito da 

cidade”. É natural que o programa da Rádio da Universidade, com maior equipe e esforço de 

produção, tenha uma gama variada de temas e atenção a ciclos e outros eventos relacionados à 

sétima arte. “Nós sempre salientamos aqui e vale a pensa reforçar a importância da programação 

das salas alternativas para oferecer ao público bons filmes, destacando obras com significado na 

história do cinema ou no caso, contemporâneas, com uma qualidade superior”, ressalta a 

coordenadora do programa em 16 de julho. Como Lunardelli repete na sua reapresentação, o 

Filmes e Trilhas é “um espaço para a difusão da cultura cinematográfica”.  

 

Em comum, os três programas radiofônicos de cinema têm a preocupação em fomentar a 

participação do público, divulgando seus e-mails com freqüência. No Cena de Cinema, essa 

incursão é mais recorrente, o apresentador a toda hora lembra das promoções oferecidas pelo seu 

site. Incrivelmente, não é possível saber pelo mesmo, com antecedência, o que o programa de 

rádio destacará para o fim-de-semana. Apesar do site trazer muitas informações do mundo da 

sétima arte e críticas dos filmes em cartaz, não há uma organização prévia nesse sentido, o que 

ocorre com os outros programas do recorte. No site da FM Cultura, durante a semana pode-se 

saber quais os títulos que terão sua trilha reproduzida no Na trilha da tela. Da mesma forma, no 

Agendão da UFRGS (boletim eletrônico que tem sua atualização às quintas-feiras), há como ter o 

conhecimento dos assuntos do Filmes e Trilhas a ser transmitido no dia seguinte, ou na reprise do 

sábado. Enquanto que a previsão dos temas do Cena de Cinema fica na base da inferência, pelos 

destaques do site ou pelas pílulas de cinema que Martins indica na programação das rádios da 

Rede Band/RS.   

 

 

5.5.1 Crítica 

 

 

 A crítica presente nos programas radiofônicos é do tipo informativa: analisa os filmes de 

um ponto de vista factual, dizendo do que tratam, sob qual direção, com qual elenco.   
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A crítica chamada informativa por Fonseca (2005) é a dominante na grande 
imprensa e sofre de um dilema comum a outras áreas do jornalismo: precisa 
contemplar tanto leigos, iniciados e experts. Ou seja, deve ser compreendida e 
agradar tanto ao leitor fã de determinado artista quanto ao que nunca ouviu 
falar dele25. (LOPES, 2005, p. 14) 

 

Piza (2004) especifica como deve ser a crítica: 

 
Primeiro, todas as características de um bom texto jornalístico: clareza, 
coerência, agilidade. Segundo, deve informar ao leitor o que é a obra ou o 
tema em debate, resumindo sua história, suas linhas gerais, quem é o autor etc. 
Terceiro, deve analisar a obra de modo sintético mas sutil, esclarecendo o peso 
relativo de qualidades e defeitos, evitando o tom de “balanço contábil” ou a 
mera distribuição de adjetivos. Até aqui, tem-se uma boa resenha. Mas há um 
quarto requisito, mais comum nos grandes críticos, que é a capacidade de ir 
além do objeto analisado, de usá-lo para uma leitura de algum aspecto da 
realidade, de ser ele mesmo, o crítico, um autor, um intérprete do mundo. 
(PIZA, 2004, p. 70) 

 

 No Filmes e Trilhas, a crítica das películas é declarada na seção Ponto de Vista. Já no 

Cena de Cinema, são os comentários do apresentador, quando dá as dicas, que tem traços críticos, 

de avaliação. Às vezes, as opiniões nesses dois programas se tornam até agressivas. Foi o que 

aconteceu na edição de 16 de julho, com o comentário de Regina Azevedo sobre Amaldiçoados, 

na Rádio da Universidade: “mera produção hollywoodiana, que no máximo rende boas risadas”. 

Ou então a definição de Martins, em 22 de julho, na Band AM, sobre Sr. e Sra. Smith: 

“descartável, ação descerebrada, mas com Brad Pitt e Angelina Jolie”. Na trilha da tela é mais 

sutil, deixa transparecer explanações críticas quando reconstrói a história dos filmes que escolhe 

para transmitir a trilha. Das edições ouvidas, é a de 30 de julho, que retrata A Fantástica Fábrica 

de Chocolate, a mais elaborada: 

 
Na nova versão, BURTON começou por colocar as coisas em seus devidos 
lugares retomando o título do livro./ Depois, o diretor procurou respaldar o 
personagem de WONKA, dando-lhe um passado e motivações./ Assim, em A 
FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATES protagonizado por JOHNNY 
DEPP, WILLY WONKA é um pouco mais do que um cara excêntrico./ Ele é 
um personagem mais complexo que teve uma infância problemática ao lado do 
pai dentista, papel no filme de CHRISTOPHER LEE, e que ainda hoje tem 
problemas em relação a vida familiar./ BURTON também deu mais peso ao 
papel de CHARLIE BUCKET, vivido por FREDDIE HIGHMORE, fazendo-o 
interagir mais intensamente com os parentes e um poder de decisão que 
parecia não existir no filme anterior./ Fora isso, A FANTÁSTICA FÁBRICA 

                                                           
25 Daniel Rosa Lopes entrevistou Juarez Fonseca, jornalista cultural do cenário gaúcho, para a monografia Crítica de 
música no Segundo Caderno de ZH (2004), para a conclusão do Curso em Comunicação Social – Jornalismo.   
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DE CHOCOLATES é um primor visual digno do diretor que já criou filmes 
como EDWARD MÃOS DE TESOURA e A LENDA DO CAVALEIRO 
SEM CABEÇA, entre outros.////// (CHALA, 30/07/2005 – Na trilha da tela)26

 

 O programa da FM Cultura geralmente é o que traz mais informações como 

elenco, ficha do diretor, curiosidades da produção, até pelo fato de se deter a menos objetos para 

apresentar, devido a sua estrutura já tradicional. O Cena de Cinema também gosta de dar detalhes 

sobre elenco, sobre o diretor e sobre a produção, embora não resgate tanto as temáticas dos 

títulos, como o Na trilha da tela faz. O Filmes e Trilhas também fala da filmografia dos cineastas 

e dá requisitos dos atores, porém mais pontualmente. A diferença crítica desses programas pode 

ser conferida no confronto entre as considerações dos programas selecionados sobre um filme 

comum aos três, inclusive na mesma data. Deixando claro que nenhum deles apresenta uma 

crítica propriamente dita de Em boa companhia, só apresentam a estréia desse título. 

 
EM BOA COMPANHIA é o único filme dirigido ao público adulto entre as 
estréias desta sexta-feira./ A história acompanha as mudanças na vida de um 
executivo que aos 50 anos é substituído por um jovem com metade da sua 
idade./ O ambiente é o Departamento Comercial de uma revista esportiva no 
qual o rapaz chega com um estilo novo e moderno de administração./ A 
abordagem do assunto é no tom da comédia dramática, pois o novo chefe 
decide manter o antigo gerente como consultor, que aceita porque está 
precisando de dinheiro./ Ele tem filhas adultas, uma delas está começando a 
faculdade e a sua mulher também espera um bebê./ O filme faz uma crítica ao 
capitalismo e enfatiza os valores humanos e os vínculos familiares./ Um dos 
componentes mais interessantes da história é o envolvimento amoroso do 
jovem com a filha do executivo./ Eles são interpretados pelo veterano ator de 
cinema DENNIS QUAID e o jovem TOPHER GRACE, desconhecido no 
cinema e atuante em séries de televisão./ O principal no elenco deste filme, 
EM BOA COMPANHIA, é a excelente atriz SCARLETT JOHANNSON./ Ela 
é protagonista do filme ENCONTROS E DESENCONTROS, e também 
conhecida de A MOÇA COM O BRINCO DE PÉROLA./ EM BOA 
COMPANHIA foi escrito, dirigido e produzido por PAUL WEITZ, realizador 
de AMERICAN PIE./ EM BOA COMPANHIA está entrando em cartaz em 
quatro salas dos circuitos dos shoppings, incluindo aí também o Unibanco 
Arteplex e o Moinhos de Vento./// (LUNARDELLI, 16/07/2005 – Filmes e 
Trilhas)27

 

Agora o que diz Renato Martins do filme: 

 
EM BOA COMPANHIA é outra comédia leve que chega nas telas, também 
neste final-de-semana./ História de um executivo cinqüentão interpretado pelo 
DENNIS QUAID, ele que fez O DIA DEPOIS DE AMANHÃ, e que muda de 

                                                           
26 Os roteiros integrais deste programa podem ser vistos nos anexos. 
27 Trecho degravado pela autora, de material gravado. 
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função na empresa e passa a ser comandado por um chefe que tem vinte e 
poucos anos./ Pra completar e estragar a vida desse executivo, o garoto tem um 
caso secreto com a filha dele./ Ela é SCARLETT JOHANNSON, a mesma de 
ENCONTROS E DESENCONTROS, uma bela atriz, também uma descoberta 
aí do novo cinema./ O filme é, como eu disse, uma comédia leve./ Tem umas 
arestas, umas pontas a serem aparadas, mas o filme funciona./ Principalmente 
pela presença do DENNIS QUAID, que aliás é um cinqüentão que se 
recuperou bem no cinema depois de passar um tempo aí sem fazer muita 
coisa./// (MARTINS, 16/07/2005 –  Cena de Cinema)28

 

O apresentador do Cena de Cinema não menciona o diretor, nem suas referências. Já 

Jaqueline Chala vai além das informações de Fatimarlei Lunardelli: 

 

NA TRILHA DA TELA de hoje destaca a comédia EM BOA COMPANHIA, mais 

recente trabalho do diretor PAUL WEITZ./ WEITZ é o autor de outra comédia conhecida: UM 

GRANDE GAROTO, que assinou ao lado do irmão CHRIS WEITZ./ Os dois também são 

responsáveis por AMERICAN PIE, grande êxito de público nos Estados Unidos./ (CHALA, 

16/07/2005) 

 
  

 Quanto ao elenco, as opiniões dos três apresentadores são extremamente parecidas, tanto 

nos elogios, quanto nas referências a Dennis Quaid e Scarlet Johannson. Até a omissão de 

avaliação de Topher Grace pelos apresentadores do Filmes e Trilhas e do Cena de Cinema pode 

ser interpretada como um “nem vale a pena comentar”, traduzido pela afirmação da 

apresentadora do Na trilha da tela: “O mais fraco do time é realmente TOPHER GRACE que 

parece inseguro em relação ao tom de seu personagem”. 

 

 Já se tratando da temática, que Martins nem comenta, Lunardelli e Chala têm uma 

interpretação semelhante. Para “O filme faz uma crítica ao capitalismo e enfatiza os valores 

humanos e os vínculos familiares”, da apresentadora do Filmes e Trilhas, a do Na trilha da tela 

tem uma visão crítica da crítica: 

 

                                                           
28 Idem. 
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EM BOA COMPANHIA, explora o filão dos filmes que retratam o cruel mundo dos 

negócios./ Sua maior força está justamente no fato de ser extremamente acurado neste retrato./ 

Num país onde a competitividade é estimulada desde a infância e onde proliferam os gurus do 

sucesso garantido, EM BOA COMPANHIA mostra como as pessoas do quadro de uma grande 

empresa são vistas por suas chefias como meros cargos a disposição quando a meta é baixar 

despesas./ O filme tira seu humor agridoce justamente desta situação que reflete o absurdo da 

América Corporativa./ A mentalidade de sobreviver aos cortes de orçamento até o próximo 

contracheque é tão forte que incita nos funcionários destas empresas um instinto de preservação 

semelhante ao da selva./ O filme de WEITZ mostra que, quando alguém é demitido depois de 

vários anos na empresa, normalmente surgem três reações: raiva pela injustiça de tudo, tristeza 

pela pessoa que se foi e alívio por não ter sido você o escolhido./ (CHALA, 16/07/2005)29  

 

Como críticas informativas, são textos claros e ágeis (como devem ser no rádio) e de fácil 

entendimento a leigos do cinema, mas interessantes também para cinéfilos. Assim pregam 

Fonseca (apud Lopes, 2005) e Piza (2004) para realizar bem uma crítica. Os jornalistas dos 

programas radiofônicos deveriam, segundo esses autores, apresentar as sinopses (histórias), os 

diretores (autores), uma avaliação e por fim, “a leitura de um aspecto da realidade”. Nesse caso 

específico do Em boa companhia, o julgamento dos apresentadores estaria nas atuações, mas no 

papel de “intérprete do mundo”, só um deles atua.  

 
 

 

 

 

                                                           
29 O original deste roteiro pode ser conferido nos anexos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

“Jornalismo, como se sabe, tem de estar no sangue; jornalismo 
cultural tem de estar no DNA.” 

Daniel Piza 
 

 

 O jornalista cultural luta contra tudo e contra todos. Combate a falta de espaço, as pautas 50030 (fator 

mercado), as más condições de trabalho, os outros jornalistas de “editorias importantes” e os próprios colegas da área 

que se metem a avaliá-los. Em nenhum momento deste trabalho, cogitou-se como os realizadores dos programas nele 

analisados obtêm as trilhas dos filmes para reproduzir. As emissoras disponibilizam esse material para seus 

jornalistas? 

 

 Essa é só mais uma dificuldade entre as já apontadas na pesquisa. E que o jornalista cultural de rádio 

contorna, talvez não da forma mais plena, mas de um modo que possibilita que seu trabalho seja cumprido. A 

emissora do Estado, que se diz “um veículo aberto à expressão cultural gaúcha e aos mais variados gêneros musicais, 

promovendo a divulgação artística através do entretenimento, do debate, da crítica e do resgate histórico”, não fez 

menção alguma à produção de cinema gaúcho em um mês de transmissão. Será mesmo que a “pluralidade da 

sociedade” está retratada na programação da Rádio da Universidade? Não é ela mais uma das criticadas rádios 

universitárias elitistas? E o programa da rede Band não é só mais um dos recriminados recomendadores de filmes, 

realmente? 

 

À primeira vista, todas as críticas negativas são comprováveis e evidentes. Mas se cada um dos programas 

for ouvido cuidadosamente, desde sua estética sonora até as sutilezas de conteúdo, pode-se concluir que cada uma 

das produções é muito rica em seu formato. Na trilha da tela, Filmes e Trilhas e Cena de Cinema são muito 

aprazíveis, bons de ouvir. Não só por tratarem com músicas de alta qualidade, os apresentadores são ótimos 

comunicadores. Talvez os estudantes que começam na Rádio da Universidade ainda não tenham noção de 

                                                           
30 Termo que, nas redações, denomina aquelas pautas pagas ou que vêm por determinação dos editores por 
representarem grandes patrocinadores.  
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impostação de voz e até mesmo a percepção da sua voz, mas pode-se notar que eles se preparam para a apresentação 

da revista de cinema.  

 

Através da análise dos programas, foi possível ver que até um programa com uma estrutura relativamente 

simples e objetiva, como o Na trilha da tela, tem condições de fornecer uma reflexão bastante crítica, interpretando o 

cotidiano demonstrado em uma obra fílmica. O programa-laboratório Filmes e Trilhas é dos mais ricos, traz notícias 

desde os blockbusters até as salas alternativas, e trilhas clássicas, que merecem ser recordadas sempre. O Cena de 

Cinema é um programa dialogado, acessível, com muitos atrativos, com trilhas modernas e descontraídas. 

 

Obviamente, eles diferem muito entre si, cada um tem seu perfil, mas são produzidos por jornalistas que têm 

em comum uma paixão: o cinema. Só assim vencem as dificuldades de fazer um programa de cultura no rádio, 

pensam alternativas para representar a sétima arte em um meio sonoro. E o fazem, de maneira geral, muito bem. O 

caráter da emissora que os veicula influi, sem dúvida. O Cena de Cinema na Ipanema FM é mais musical, mais 

divertido; na Band AM é mais objetivo. E estamos falando do mesmo programa, com a mesma produção e a mesma 

apresentação.  

 

Podia-se pensar também que a FM Cultura, pela sua proposta de radiodifusão educativa pública, 

demonstraria um ponto de vista mais crítico aos filmes do Na trilha da tela. O que, ironicamente, apareceu mais no 

Cena de Cinema, de emissora comercial. A Rádio da Universidade cumpre seu papel com o Filmes e Trilhas na 

medida em que irradia cultura, educação e entretenimento e possibilita esse espaço para os seus alunos praticarem o 

Jornalismo Cultural. 

  

Como não é possível encontrar uma fórmula de programa radiofônico de cinema em material bibliográfico, 

a única avaliação possível a ser feita é constatar se o Na trilha da tela, o Filmes e Trilhas e o Cena de Cinema 

cumprem os objetivos que eles mesmos se impõem. E isso fica bem claro no capítulo sobre as emissoras e seus 

respectivos programas, onde são apresentados os seus propósitos e no capítulo de análise, que degrava todos os seus 

elementos de estrutura. O Na trilha da tela, de fato, põe o “som em cena”, é um programa de destaque das trilhas 

musicais dos filmes mais recentes da sétima arte. Em todas as edições do Filmes e Trilhas pôde-se verificar a 
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presença da cultura e da memória cinematográfica, dos filmes e dos ciclos em cartaz, das entrevistas, das trilhas e do 

ponto de vista da crítica. E o Cena de Cinema realmente fornece uma sugestão de roteiro cinematográfico para o 

final de semana, dando ao público informações sobre filmes em cartaz, estréias, bastidores das grandes produções, 

bilheterias, dicas de vídeo, DVD e ainda apresentando “as melhores trilhas sonoras de todos os tempos, dos clássicos 

aos novos em vários estilos”; uma trilha muito heterogênea, como já foi concluído. 

 

O ponto de escuta comum a todos eles é que nenhum deixa de mencionar os tão esperados filmes 

blockbusters, como Quarteto Fantástico, Sin City, A Fantástica Fábrica de Chocolate, Batman Begins, etc. Os 

programas radiofônicos de cinema em Porto Alegre, certamente, vão na trilha dos filmes em cena... 
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ANEXOS 

 

 

 A seguir, os fragmentos dos roteiros do Filmes e Trilhas de 08 e 15 de julho, disponibilizados por Janine 

Mogendorff. A estudante de Jornalismo encaminhou os textos referentes a sua parte na produção e apresentação 

dessas edições. 

 

 Em seguida, anexados os roteiros das edições do Na trilha da tela de 09, 16, 23 e 30 de julho. O programa é 

gravado, por isso dispõe de roteiros salvos. A jornalista Jaqueline Chala gentilmente cedeu este material. 

 

 O Cena de Cinema, salvo as edições de férias, é um programa ao vivo e como é dialogado, provavelmente é 

improvisado pelo apresentador, sem roteiros. A autora tentou contatar a produção para dispor de algum texto 

ilustrativo do programa, mas não obteve resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31O programa de hoje apresenta a trilha do filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain./ Essa produção 

francesa de 2001 conta a história de uma jovem que descobre a felicidade ao ajudar as pessoas que a 

cercam com pequenos gestos./ A atriz AUDREY TAUTOU interpreta graciosamente a doce AMÉLIE 

                                                           
31 Filmes e Trilhas de 08 de julho. 
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POULAIN./ O filme começa pela infância, mostrando como a falta de afeto dos pais a transformou em 

uma adulta com dificuldades de se relacionar./ Aos vinte e poucos anos, AMÉLIE mora no conhecido 

bairro Montmartre e trabalha como garçonete./ Seus colegas de trabalho e vizinhos são as pessoas que 

AMÉLIE vai ajudar ao longo do filme./ Começamos ouvindo J'y suis Jamais Allé 1:34, composta em 96.// 

 

Acabamos de ouvir Sur le Fil 4:23 e abrindo o bloco, J'y suis Jamais Allé 1:34, faixa número um da trilha 

de O Fabuloso Destino de Amélie Poulain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32Seguimos com a trilha para O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, filme dirigido por JEAN-PIERRE 

JEUNET./ Ele começou a carreira fazendo comerciais para a TV nos anos 80./ Produziu uma série de 

curtas até chamar a atenção da crítica com Delicatessen, de 91./ Depois de uma rápida passada por 

Hollywood, quando dirigiu o 4º episódio de Alien, JEUNET voltou à França e começou a escrever com 

GUILLAUME LAURANT o roteiro do filme, inspirado em vários aspectos de sua vida./ Ouvimos agora La 

Valse D’Amélie piano 2:38, tema da personagem de AUDREY TAUTOU.// 

 

Acabamos de ouvir L’Autre Valse D’Amélie 1:33 e La Valse D’ Amélie em duas outras versões, uma 

orquestrada 2:00 e outra para ao piano 2:38. 

                                                           
32 Filmes e Trilhas de 08 de julho. 
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33O F&T de hoje apresenta as músicas do filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain./ Essa trilha tem 

uma história curiosa./ O assistente de produção apresentou um CD de YANN TIERSEN ao diretor do 

filme./ JEAN-PIERRE JEUNET gostou tanto do músico francês que comprou todos os seus CDs e o 

chamou para compor a trilha./ Natural da Bretanha, o multi-instrumentista de formação clássica é 

conhecido pelo eclectismo das suas composições./ Em 2003, compôs a trilha para o filme alemão Adeus 

Lênin./ Das 20 músicas do disco, apenas 2 não são de autoria de TIERSEN, Guilty, gravada com os 

chiados peculiares dos anos 30, quando foi composta, e a francesa Si Tu N' Étais Pas Là, que passamos 

a ouvir.// 

 

Acabamos de ouvir Si Tu N' Étais Pas Là 3:29, composição de BAYLE e CLARET, e Guilty 3:13, de 

RICHARD WHITING, HARRY AKST e GUS KAHN, músicas do cotidiano de AMÉLIE POULAIN no filme.  
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34A trilha do filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, composta por YANN TIERSEN, é nosso tema 

musical de hoje./ As 20 músicas do CD seguem uma unidade temática, resultado da presença recorrente 

de instrumentos como banjo, bandolins, guitarra, cravo, acordeom, piano, baixo, violinos e violoncelos, 

todos executados por TIERSEN, um autodidata./ A sonoridade desses instrumentos juntos, liderados pelo 

acordeom, é responsável pelo clima tipicamente francês da trilha./ As músicas por mais alegres que 

sejam, guardam algo de melancólico, como a música de um carrossel./ Passamos a ouvir Les Jours 

Tristes 3:03.// 

 

Neste bloco ouvimos Comptine D’um Autre Été: L’Après Midi 2:20 e Les Jours Tristes 3:03, da trilha de 

YANN TIERSEN para o filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
33 Filmes e Trilhas de 08 de julho. 
34 Filmes e Trilhas de 08 de julho. 
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35O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, tema musical do F&T de hoje, conseguiu o 

recorde de 13 indicações à premiação mais importante do cinema francês, o César, 

inclusive na categoria de melhor trilha sonora./ O filme de JEAN-PIERRE JEUNET foi 

indicado também a 5 Oscar e se tornou o filme francês de maior bilheteria da história de 

Hollywood./ Todos esses títulos são mais do que merecidos./ JEUNET extravasa o 

sentido do cotidiano na figura de AMÉLIE POULAIN e mostra o que há de especial nas 

pessoas comuns./ Na história há um personagem vivido pelo ator MATHIEU 

KASSOVITZ que coleciona fotos 3x4 de anônimos./ Ouvimos a seguir Le Moulin 4:27.// 

 

Acabamos de ouvir Le Moulin 4:27, da trilha de YANN TIERSEN para o filme O 

Fabuloso destino de Amélie Poulain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Filmes e Trilhas de 08 de julho. 
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36No filme O Fabuloso destino de Amélie Poulain, tema musical do F&T, o diretor JEAN-

PIERRE JEUNET inicia a parceria com a atriz francesa AUDREY TAUTOU, que vai se 

repetir em Eterno Amor, filme que estreou no Brasil no início deste ano./ A jovem 

TAUTOU chamou a atenção do público quando ganhou o César de atriz revelação por 

Instituto de Beleza Vênus, em 99./ Depois de viver AMÉLIE, AUDREY participou de 3 

filmes no ano seguinte./ Bem-me-quer, mal-me-quer, Albergue Espanhol e Coisas Belas 

e Sujas, primeiro filme falado em inglês pela atriz./ No ano que vem poderá ser vista na 

versão para o cinema de O Código da Vinci./ Para encerrar nossa seleção musical de 

hoje ouvimos La Redécouverte 1:13.// 

 

Neste último bloco ouvimos La Valse des Monstres 3:39 e La Redécouverte 1:13, da 

trilha de YANN TIERSEN para o filme O Fabulo Destino de Amélie Poulain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordem das Músicas – CD Amelie from Montmartre 37

                                                           
36 Filmes e Trilhas de 08 de julho. 
37 Filmes e Trilhas de 08 de julho. 
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Bloco 1 

1 – J'y suis Jamais Allé 1:34

17 – Sur le Fil 4:23 

Bloco 2 

19 – La Valse D’ Amélie 2:38 

11 – La Valse D’ Amélie 2:00
6 – L’Autre Valse D’Amélie 1:33

Bloco 3 

7 – Guilty 3:13

14 – Si Tu N' Étais Pas Là 3:29 

Bloco 4 

2 – Les Jours Tristes 3:03

4 – Comptine D’um Autre Été: L’Après Midi 2:20

Bloco 5 

9 – Le Moulin 4:27

Bloco 6 

16 – La Redécouverte 1:13

20 – La Valse des Monstres 3:39 

 
 

 

38Chega ao final neste domingo a mostra Novo Olhar do Cinema Africano no Santander Cultural./ A 

proposta da Embaixada da França traz a Porto Alegre documentários e filmes de ficção selecionados a 

partir da temática da África contemporânea./ São todas produções marcadas pelo questionamento da 

realidade social e cultural, buscando uma linguagem cinematográfica dispersa depois da independência 

dos países africanos./ A mostra Novo Olhar do Cinema Africano está cativando o público porto-

                                                           
38 Filmes e Trilhas de 08 de julho. 
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alegrense./ Nas sessões, 60% da capacidade do cinema está sendo ocupada, em especial nos dois 

primeiros horários, das 15 e 17h./  

Neste sábado, ocorre a tradicional sessão comentada do Santander, às 19h./ O filme Madame Brouette 

vai ser comentado pela diretora executiva da Organização de Mulheres Negras Maria Mulher, MARIA 

CONCEIÇÃO FONTOURA, e pela professora ELSA AVANCINI, coordenadora do curso de pós-

graduação em Estudos Africanos e Afro-brasileiros na Unilasalle./ Madame Brouette discute o papel e o 

lugar da mulher na sociedade senegalesa./ O longa, dirigido pelo senegalês MOUSSA SENE ABSA, é 

uma co-produção de 2002 entre Canadá, Senegal e França./  

Já no domingo, último dia da mostra, a dica é o documentário Contos Cruéis da Guerra, às 15h./ Dirigido 

por IBÉA ATONDI e KARIM MISKÉ, o filme lança um olhar singular sobre as guerras da África 

contemporânea através da narração de IBÉA sobre o retorno ao seu país natal, o Congo./ O 

documentário de 51 minutos se apóia nos depoimentos das vítimas e dos carrascos para construir a 

narrativa./ Todos filmes da mostra Novo Olhar do Cinema Africano são legendados em português e a 

entrada tem o preço único de R$ 2,00./ O Santander Cultural fica ali na Praça da Alfândega, na Sete de 

Setembro, 1028. 

39O título do filme de MANOEL DE OLIVEIRA, em cartaz em apenas 1 sala no Unibanco Arteplex, resume 

toda a história./ Um filme falado conta a viagem de uma professora e de sua filha pela costa do 

Mediterrâneo a bordo de um cruzeiro./ O destino das portuguesas é Bombaim, na Índia, onde elas vão 

encontrar o pai da criança./ O filme é muito falado, cheio de perguntas e respostas protagonizadas por 

mãe e filha./ Durante a travessia, a professora que fala inglês e francês tem a chance de conhecer as 

ruínas de Pompéia, Atenas, as pirâmides do Egito, lugares marcantes para a civilização ocidental e que 

ela ensina sem nunca ter conhecido./ Os questionamentos da filha não têm nada de ingênuo./ Quando 

ela pergunta para a mãe o que é mito ou por que os povos lutam entre si, a platéia também sente que 

não há resposta objetiva para essas questões./ A participação da italiana STEFANIA SANDRELLI, da 

grega IRENE PAPAS e da francesa CATHERINE DENEUVE como ilustres passageiras do cruzeiro 

representa o velho mundo em contraste com o capitão do navio, vivido pelo americano JOHN 

MALKOVICH./ Em uma curiosa reunião entre os 4, cada um fala seu idioma de origem e todos se 

                                                           
39 Filmes e Trilhas de 15 de julho. 
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entendem./ Começa então uma discussão sobre a globalização e a relação dos países europeus, tema 

muito caro a MANOEL DE OLIVEIRA./ O diretor nascido em 1908 na cidade do Porto é atualmente o 

cineasta há mais tempo em exercício./ Iniciou sua carreira com Douro, filme mudo de 31, e em mais de 

70 anos de profissão foi roteirista, ator, produtor e incursionou pelos mais diversos caminhos./ OLIVEIRA 

já adaptou FLAUBERT, DANTE, pôs na tela os sermões de PADRE VIEIRA, discutiu a colonização, 

homenageou a cidade natal, tudo sem descuidar o olhar atento sobre a sociedade portuguesa./ Em Um 

filme falado, OLIVEIRA consegue ser por demais atual./ Para mostrar o nascimento da civilização e a 

atual situação dos países, o diretor conduz mãe e filha em um jogo afetuoso de perguntas difíceis e 

respostas ainda mais complicadas./ A bela professora prefere se misturar com os nativos para absorver a 

cultura local ao invés de se render às explicações resumidas dos guias turísticos./ O filme, falado na 

maior parte do tempo em português de Portugal, é todo legendado, o que auxilia e muito nossa 

compreensão./ Curioso é quando as portuguesas se encontram com o capitão e com as outras 3 

estrangeiras./ Ninguém entende o português, exceto o capitão, e o grupo passa a se comunicar em 

inglês, a suposta língua universal./ O final do filme é uma surpresa que muitos críticos encontraram 

abrupta demais./ Mas hoje em dia, quando pelo menos estoura uma bomba por dia no Iraque, o que é 

realmente abrupto?/ Não deixe de conferir.//40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Filmes e Trilhas de 15 de julho. 
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41Chicago, filme de 2002 dirigido por ROB MARSHALL, é a 3ª adaptação do musical da Broadway para o 

cinema./ A célebre coreografia de BOB FOSSE para os palcos ganhou glamour e luxo na versão 

cinematográfica./ Baseada em fatos reais, a história gira em torno de 2 dançarinas que disputam os 

holofotes da mídia./ Interpretadas por CATHERINE ZETA-JONES e RENÉE ZELLWEGER, o que se vê 

no musical é uma disputa entre grandes estrelas./ Elas, assim como o personagem de RICHARD GERE, 

realmente cantam as músicas dos seus personagens./ Chicago saiu vencedor da cerimônia do Oscar 

com 6 prêmios, inclusive o de Melhor Som./ Ouvimos agora And All That Jazz 6:04.// 

 

Neste bloco ouvimos And All That Jazz 6:04, da trilha de DANNY ELFMAN para o musical Chicago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42Ao som de muito rock'n'roll, Grease – Nos tempos da brilhantina, é um musical daqueles que nos faz 

dançar na cadeira./ A história se passa nos anos 50 e acompanha os encontros e desencontros entre os 

personagens de JOHN TRAVOLTA e OLIVIA NEWTON-JOHN./ Baseado em um musical de sucesso da 

Broadway, o filme se tornou um ícone do gênero./ Dirigido por RANDAL KLEISER, de A Lagoa Azul, 

                                                           
41 Filmes e Trilhas de 15 de julho. 



 83
 

 

Grease recebeu 5 indicações ao Globo de Ouro, inclusive de Melhor Canção Original por Grease e 

You're the One that I Want 2:49, que passamos a ouvir.// 

 

 

Acabamos de ouvir Summer Nights 3:36 e abrindo o bloco You're the One that I Want 2:49, trilha do 

musical Grease, com canções originais de JOHN FARRAR, BARRY GIBB e LOUIS ST. LOUIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43O filme Um Violinista no Telhado tem a genial direção musical de JOHN WILLIAMS, que recebeu o 1º 

Oscar da carreira por esta versão do conto do escritor SHOLEM ALEICHEM./ A história que fala 

principalmente sobre tradição já havia feito excepcional sucesso na Broadway, contabilizando mais de 3 

mil apresentações./ O personagem central do Violinista no Telhado é TEVYE, um leiteiro judeu que se 

defronta com um mundo novo em plena Rússia pré-revolução./ Como se ater às tradições nesse contexto 

difícil? A direção da versão para o cinema é de NORMAN JEWISON, indicado ao Oscar de Melhor Diretor 

por Um Violinista no Telhado./ Ouvimos a seguir Matchmaker 3:56.// 

 

Neste bloco ouvimos If I were a rich man 5:22 e Matchmaker 3:56, da trilha de JOHN WILLIAMS para o 

musical Um Violinista no Telhado. 

                                                                                                                                                                                            
42 Filmes e Trilhas de 15 de julho. 
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Ordem das Músicas 44

 

Bloco 1  – CD Chicago

1 – And All That Jazz 6:04

 

Bloco 3 – CD Grease

4 – You're the One that I Want 2:49 

2 – Summer Nights 3:36 
 

Bloco 5 – CD Fiddler on the Roof 

2 – Matchmaker 3:56 

3 – If I were a rich man 5:22 

 
 

                                                                                                                                                                                            
43 Filmes e Trilhas de 15 de julho. 
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PROGRAMA: NA TRILHA DA TELA 
TEMA: QUARTETO FANTÁSTICO, BATMAN BEGINS e SIN 
CITY 

DATA: 09/07/2005 
HORÁRIO: 9H 

PRODUÇÃO: JAQUELINE CHALA 
APRESENTAÇÃO: JAQUELINE CHALA 
TÉC- RODA ABERTURA DO PROGRAMA
 
TÉC- RODA CARACTERÍSTICA DO FILME. COMPUTADOR.  
  FX 15- VAI A BG 
 
LOC- NA TRILHA DA TELA de hoje destaca a estréia de QUARTETO 
FANTÁSTICO e outras duas adaptações dos quadrinhos para o cinema: 
BATMAN BEGINS, em cartaz atualmente, e SIN CITY, com estréia 
marcada para o final do mês.//// 
 
TÉC- SOBE MÚSICA ANTERIOR- VAI A BG
 
LOC- Lembrando aos ouvintes que o e-mail do programa é 
trilhadatela@fmcultura.com.br.////

 
TÉC- SOBE MÚSICA ANTERIOR- VAI A BG
LOC- QUARTETO FANTÁSTICO é um projeto de décadas da FOX 
que apenas deu a partida na produção depois que MICHAEL FRANCE 
começou a mexer no roteiro./ Autor da história de HULK, FRANCE era 
um fã desta história em quadrinhos desde a infância./ Posteriormente, 
MARK FROST, o autor de TWIN PEAKS, também passou a colaborar 
no roteiro, procurando o tom certo nas raízes das histórias em 
quadrinhos./ A história de QUARTETO FANTÁSTICO começou, na 
verdade, há 44 anos, a partir de uma idéia do editor da MARVEL 
COMICS, MARTIN GOODMAN./ O lendário escritor de quadrinhos 
STAN LEE junto com JACK KIRBY a desenvolveram e logo ela se 
tornou a jóia da coroa da MARVEL.//// 

                                                                                                                                                                                            
44 Filmes e Trilhas de 15 de julho. 

mailto:trilhadatela@fmcultura.com.br.////
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            2 
 
LOC- O QUARTETO FANTÁSTICO passou a ser a primeira família de 
super- heróis que vivem e trabalham juntos./ Quando o diretor TIM 
STORY, de TAXI, juntou-se ao projeto, ele entendeu que deveria ser o 
mais fiel possível aos personagens./ STORY também pretendeu 
humanizar seus heróis, especialmente o vilão DOUTOR DESTINO./ A 
história de QUARTETO FANTÁSTICO, para quem não sabe, começa 
com um grupo de astronautas que ganham super-poderes após uma 
expedição./ Exposto a radiação, o líder do grupo REED RICHARDS, 
adquire a capacidade de esticar seu corpo e passa a se chamar SENHOR 
FANTÁSTICO./ Sua namorada, SUE STORM, ganha a habilidade de 
ficar invisível e criar campos de força./ Ela passa a se chamar MULHER 
INVISÍVEL./ O irmão mais novo dela, JOHNNY STORM, passa a Ter a 
capacidade de controlar o fogo, cobrindo seu próprio corpo com 
chamas./ Ele assume o nome de O TOCHA HUMANA./ Já o piloto BEN 
GRIMM se transforma numa criatura super forte com a aparência de 
pedra, e assume o nome de O COISA./ O QUARTETO reunido logo 
descobre que tem de lutar com um poderoso inimigo, o DOUTOR 
DESTINO, justamente aquele que financiou a expedição do grupo ao 
espaço./ No filme, FANTÁSTICO é interpretado pelo ator inglês IOAN 
GRUFFUD; a MULHER INVISÍVEL é vivida por JESSICA ALBA, 
que, em breve será vista no elenco de SIN CITY; O TOCHA é 
interpretado por CHRIS EVANS; e O COISA, por MICHAEL 
CHIKLIS./ Já o DOUTOR DESTINO foi interpretado por JULIAN 
McMAHON./ QUARTETO FANTÁSTICO obedece uma estrutura 
narrativa de novela de televisão, com o casal FANTÁSTICO e 
MULHER INVISÍVEL no centro das atenções, fazendo par romântico./ 
Voltado para o público adolescente, o filme atende a sanha dos fãs dos 
quadrinhos cada vez mais sedentos de ver seus heróis nas telas.///// 
 
TÉC- SOBE MÚSICA ANTERIOR- VAI A BG   
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            3 
LOC-  Nós vamos ouvir agora, da trilha sonora de QUARTETO 
FANTÁSTICO, as músicas COME ON, COME IN, com VELVET 
REVOLVER; ERROR OPERATOR, com TAKING BACK 
SUNDAY; EVERYTHING BURNS, com BEN MOODY e 
ANASTACIA; SURRENDER, com SIMPLE PLAN; e NOOTS, com 
SUM FORTY ONE.//// 
 
 
TÉC- RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 1- 3’50”
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 2- 3’06”  
  ( COLOCAR EM BG NO FINAL PQ ESTÁ CORTADA) 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 3- 3’36” 
   RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 4- 2’57” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 16- 3’40” 
 
LOC- NA TRILHA DA TELA de hoje destacando três adaptações dos 
quadrinhos para o cinema: QUARTETO FANTÁSTICO, BATMAN 
BEGINS e o ainda inédito SIN CITY.///// 
 
TÉC- RODA CARACTERÍSTICA DO FILME- VAI A BG
 
LOC- BATMAN BEGINS é a grande tacada da WARNER para 

ressuscitar os filmes da série com o MORCEGO NEGRO, enterrada 

após o fracasso de BATMAN & ROBIN, dirigido por JOEL 

SCHUMACHER./ O longa, com direção de CHRISTOPHER NOLAN, 

de AMNÉSIA, promete não ser uma continuação, mas sim um novo 

começo para a série que, tem tudo para se tornar uma trilogia, a palavra 

de ordem do momento no cinema comercial americano./ Com 
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CHRISTIAN BALE marombado no papel do homem-morcego, o filme 

retoma as origens de tudo mostrando como BRUCE WAYNE, ainda 

garoto, assistiu ao assassinato de seus pais por um ladrão chamado JOE 

CHILL./ Ele então se torna pupilo de HENRI DUCARD, um mestre em 

várias artes e membro da LIGA DAS SOMBRAS./ 
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            4 

 

LOC- Treinado em um mosteiro, WAYNE acaba se tornando um herói 

sombrio que chega em GOTHAM CITY para limpar a cidade de sua 

decadência./ Justamente por não ser um conhecedor profundo dos 

quadrinhos, NOLAN contratou para o roteiro o escritor DAVID 

GOYER, autor de vários gibis e diretor de BLADE: TRINITY./ O 

resultado foram alguns personagens novos e um mergulho profundo na 

alma do personagem./ No elenco de BATMAN BEGINS estão ainda 

LIAM NEESON, MICHAEL CAINE, RACHEL DAWES, GARY 

OLDMAN, MORGAN FREEMAN, RUTGER HAUER, TOM 

WILKINSON e CILLIAN MURPHY.////// 

 

TÉC- SOBE MÚSICA ANTERIOR- VAI A BG

 

LOC- Nós vamos ouvir agora, da trilha sonora composta por HANS 

ZIMMER e JAMES NEWTON HOWARD para BATMAN BEGINS, 

um cujos temas são nomes científicos de MORCEGOS, as músicas 

VESPERTILIO e MOLOSSUS.///// 

 

TÉC- RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 5- 2’24” 

  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 6- 4’47” 
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LOC- NA TRILHA DA TELA de hoje destaca três adaptações dos 

quadrinhos para o cinema: QUARTETO FANTÁSTICO, BATMAN 

BEGINS e SIN CITY.///// 

 

TÉC- RODA CARACTERÍSTICA DO FILME- VAI A BG
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             5 

 

LOC- Destas três produções, certamente a experiência mais radical é o 

ainda inédito SIN CITY, dirigido por ROBERT RODRIGUEZ e por 

FRANK MILLER./ O pupilo de QUENTIN TARANTINO uniu-se ao 

próprio autor das histórias de SIN CITY para criar um universo o mais 

semelhante possível aos quadrinhos no cinema./ Desde já, SIN CITY, 

cuja estréia está marcada para o dia 29 deste mês, é o lançamento mais 

aguardado pelos fãs do gênero nos últimos tempos./ A procura pela 

fidelidade fez com que os diretores usassem as mais novas tecnologias 

digitais, rodando em preto-e-branco, mas também em cores./ O sangue, 

por exemplo, é branco, amarelo e, às vezes, vermelho./ Para manter o 

perfil dos personagens de MILLER, os diretores muitas vezes abriram 

mão do realismo em prol de uma narrativa ligada tanto aos filmes NOIR 

quanto à literatura policial de quinta categoria./ A estrutura narrativa é 

claramente influenciada pelo trabalho de QUENTIN TARANTINO e o 

próprio autor de PULP FICCION dirige uma seqüência do filme que é 

dividido em três histórias./ Todas elas tem como característica a ultra-

violência, em episódios que incluem canibalismo, castração, decapitação, 

amputação e tortura./ No elenco de SIN CITY estão MICKEY 

ROURKE, CLIVE OWEN, BRUCE WILLIS, JESSICA ALBA, 

BENÍCIO DEL TORO, ELIJAH WOOD, ROSARIO DAWSON, 

RUTGER HAUER, MICHAEL CLARKE DUNCAN, entre outros./// 
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TÉC- SOBE MÚSICA ANTERIOR- VAI A BG
 
LOC- E nós vamos ouvir agora alguns dos temas compostos por 
ROBERT RODRIGUEZ, JOHN DEBNEY e GRAEME REVELL para o 
filme SIN CITY.///// 
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             6 
 
TÉC- RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 7- 2’10”
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 8- 2’13” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 9- 2’04” 
   RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 10- 2’33” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 11- 4’28” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 12- 2’05” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 13- 2’16” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 14- 2’08” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 15- 3’14”
 
LOC- Ouvimos alguns dos temas compostos por ROBERT 
RODRIGUEZ, GRAEME REVELL e JOHN DEBNEY para o filme SIN 
CITY, ainda inédito em Porto Alegre./// 
 
TÉC- RODA CARACTERÍSTICA DO FILME- VAI A BG
 
LOC- NA TRILHA DA TELA vai ficando por aqui./  Voltamos no 
próximo Sábado, às nove da manhã./ O programa de hoje teve na técnica 
MARCO PACHECO./ Produção e apresentação, JAQUELINE 
CHALA./ Fique agora com o CULTURA DOCUMENTA./ Depois, às 
dez e meia da manhã, o programa AS MÚSICAS QUE FIZERAM SUA 
CABEÇA entrevista a cantora e compositora KARINE CUNHA, que 
acaba de lançar o CD FLUÍDA./// 
 
TÉC- RODA ENCERRAMENTO DO PROGRAMA 
 
CHAMADA PARA NA TRILHA DA TELA- SÁBADO(09/07)9H 
 
TÉC- RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 1- VAI A BG
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LOC- NA TRILHA DA TELA desta semana destaca três adaptações dos 

quadrinhos para as telas: QUARTETO FANTÁSTICO; BATMAN 

BEGINS e SIN CITY./// 

 
TÉC- SOBE MÚSICA ANTERIOR- VAI A BG
 
LOC- QUARTETO FANTÁSTICO, estréia nos cinemas é dirigido por 
TIM STOY; BATMAN BEGINS, tem direção de CHRISTOPHER 
NOLAN; e SIN CITY, de ROBERT RODRIGUEZ e FRANK MILLER 
tem estréia marcada para o final do mês.///// 
 
TÉC- RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 15- VAI A BG
 
LOC- NA TRILHA DA TELA, Sábado, às nove da manhã.//// 
 
TÉC- SOBE MÚSICA ANTERIOR- BAIXA E CORTA 
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PROGRAMA: NA TRILHA DA TELA 
TEMA: CAIU DO CÉU, A FANTÁSTICA FÁBRICA DE 
CHOCOLATE e EM BOA COMPANHIA 
DATA: 16/07/2005 
HORÁRIO: 9H 
PRODUÇÃO: JAQUELINE CHALA 
APRESENTAÇÃO: JAQUELINE CHALA 
TÉC- RODA ABERTURA DO PROGRAMA
 
TÉC- RODA CARACTERÍSTICA DO FILME. COMPUTADOR.  
  FX 3- VAI A BG 
 
LOC- NA TRILHA DA TELA de hoje destaca três filmes: CAIU DO 
CÉU, de DANNY BOYLE, atualmente em cartaz; e as estréias de A 
FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATE, refilmagem dirigida por 
TIM BURTON; e EM BOA COMPANHIA, de PAUL WEITZ.///// 
 
TÉC- SOBE MÚSICA ANTERIOR- VAI A BG
 
LOC- Lembrando aos ouvintes que o e-mail do programa é o 
trilhadatela@fmcultura.com.br.////

 
TÉC- SOBE MÚSICA ANTERIOR- VAI A BG
 
LOC- CAIU DO CÉU, mais recente trabalho de DANNY BOYLE é uma 

fantasia para adultos que vê o mundo através dos olhos infantis./ É assim 

que o diretor de filmes violentos e polêmicos como COVA RASA e 

TRAINSPOTTING construiu esta trama envolvendo dois irmãos e uma 

mailto:trilhadatela@fmcultura.com.br.////
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sacola de dinheiro./ O dinheiro era fruto do roubo de um banco e a trama 

se passa exatamente uma semana antes da Inglaterra trocar as libras pelo 

EURO./ Portanto, os dois meninos, DAMIAN e ANTHONY, que vivem 

com a família à margem de uma ferrovia, tem este prazo para gastar uma 

soma que eles sequer sabem o valor./  
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                  2 

 

LOC- Além disso, os pretensos donos do dinheiro, ladrões de banco, 

saem em busca da sacola perdida./ Estrelado por ALEXANDER ETEL e 

LEWIS McGIBBON o filme é narrado do ponto de vista infantil, o que 

revela interessantes conexões sobre os valores humanos./ CAIU DO 

CÉU é baseado no livro de FRANK COTTRELL BOYCE.///// 

 

TÉC- SOBE MÚSICA ANTERIOR- VAI A BG

 

LOC- Nós vamos ouvir agora, da trilha sonora de CAIU DO CÉU, as 

músicas BLACKOUT, com MUSE; TUMBLE AND FALL, com 

FEEDER; HITSVILLE U.K., com CLASH; LA PETITE FILLE DE LA 

MER, com VANGELIS; e NIRVANA, com EL BOSCO.//// 

 

TÉC- RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 1- 4’20” 

  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 2- 4’18” 

  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 3- 4’18” 

  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 4- 5’47” 

  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 5- 4’46”

 

LOC- NA TRILHA DA TELA de hoje destacando os filmes CAIU DO 

CÉU, de DANNY BOYLE; A FANTÁSTICA FÁBRICA DE 
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CHOCOLATE, de TIM BURTON; e EM BOA COMPANHIA, de 

PAUL WEITZ./// 

 

TÉC- RODA CARACTERÍSTICA DO FILME- VAI A BG
 



 99
 

 

            3 
 

LOC- A FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATES, dirigido por 

TIM BURTON, é o filme que promete maior fidelidade ao livro 

homônimo de ROBERT DAHL do que a produção de 1971./ Para isso, 

BURTON contou com o apoio da viúva do escritor, FELICITY DAHL, 

que aprovou a equipe do filme e depois apreciou os resultados na tela./ 

Segundo ela ainda, seu marido detestou o filme original, protagonizado 

por GENE WILDER, tanto que desautorizou uma continuação que seria 

feita com o segundo livro de DAHL./ BURTON também procurou 

revestir de verossimilhança seu personagem principal, o excêntrico 

WILLY WONKA, interpretada por JOHNNY DEPP no novo filme./ 

Nesta nova versão, WONKA é mostrado desde sua infância 

problemática, controlado pelo pai dentista interpretado por 

CHRISTOPHER LEE./ Além disso, BURTON colocou na trama 

também algumas aventuras anteriores do personagem,  como a 

construção de um castelo de chocolate para um rei indiano./ Fora isso, A 

FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATE, versão 2005 assinada por 

BURTON, não foge à regra das produções deste diretor./ É um 

verdadeiro parque de diversões surreal, para o qual foram construídos 12 

SETS de filmagens gigantes./ BURTON novamente trabalha com 

contrastes de cores, opondo o cinzento mundo exterior ao colorido 

mundo no interior da fábrica de WONKA./ No elenco do filme estão 

ainda FREDDIE HIGHMORE, como o pobrezinho CHARLIE; JULIA 
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WINTER, como a mimada VERUCA SALT; JORDAN FRY, como 

MIKE TEAVEE; ANNASOPHIA ROBB, como a fútil VIOLET 

BEUAREGARD; e PHILIP WIEGRATZ, como o gorducho 

AUGUSTUS GLOOP./ O ator DEEP ROY, por sua vez, empresta sua 

face para os minúsculos UMPA-LUMPAS, distinguidos apenas pelo 

uniforme que usam na fábrica.///// 

 

TÉC- SOBE MÚSICA ANTERIOR- VAI A BG 
 

 

 

             4 

LOC- Nós vamos ouvir agora, um trecho do novo A FANTÁSTICA 

FÁBRICA DE CHOCOLATE, que teve música composta por DANNY 

ELFMAN; e, para relembrar, algumas das canções do filme de 1971 que 

certamente estão ainda na memória das gerações mais velhas./ De A 

FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATE, versão 1971, ouviremos 

as músicas UMPA- LUMPA, PURE IMAGINATION, THE 

CANDYMAN, LUCKY CHARLIE e CHEER UP, CHARLIE.//// 

 
TÉC- RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 6- 48” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 7- 58” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 8- 4’22” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 9- 2’30” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 10- 2’02” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 11- 2’40” 
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LOC- NA TRILHA DA TELA de hoje destaca os filmes CAIU DO 
CÉU, A FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATE e EM BOA 
COMPANHIA./// 
 
TÉC- RODA CARACTERÍSTICA DO FILME- VAI A BG
LOC- EM BOA COMPANHIA, que está estreando na cidade é o novo 
filme com a bela e talentosa SCARLETT JOHANNSON./ Ela que surgiu 
para o público no filme ENCONTROS E DESENCONTROS, onde 
contracenava com BILL MURRAY, firmou-se no patamar das 
revelações do cinema com o belíssimo MOÇA COM BRINCO DE 
PÉROLA, onde interpretava a suposta musa do pintor VERMEER./ Em 
EM BOA COMPANHIA, comédia dirigida por PAUL WEITZ, tem 
DENNIS QUAIS interpretando um publicitário veterano que 
subitamente se vê chefiado por um rapaz de apenas 20 e poucos anos./ 
Sua situação fica ainda mais difícil, quando o cara, interpretado por 
TOPHER GRACE, começa a namorar a filha do subordinado, vivida 
justamente por SCARLET JOHANSSON.///// 
 
 
            5 
 
TÉC- SOBE MÚSICA ANTERIOR- VAI A BG
 
LOC- EM BOA COMPANHIA será o tema do NA TRILHA DA TELA 
da próxima semana, mas enquanto isso a gente encerra o programa com 
algumas das músicas que estão na ótima trilha sonora do filme./ 
Escutaremos SOLSBURY HILL, com PETER GABRIEL; e SISTER 
SURROUND, com THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES.///// 
 
TÉC- RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 12- 4’20” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 13- 3’35” 
 
LOC- Nós ouvimos as músicas SOLSBURY HILL, com PETER 
GABRIEL, e  SISTER SURROUND, com THE SOUNDTRACK OF 
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OUR LIVES da trilha sonora do filme EM BOA COMPANHIA, que 
está estreando na cidade./// 
 
TÉC- RODA CARACTERÍSTICA DO FILME- VAI A BG
 
LOC- NA TRILHA DA TELA vai ficando por aqui./ Voltamos no 
Sábado que vem , a partir das nove da manhã./ O programa de hoje teve 
na técnica MARCO PACHECO./ Produção e apresentação de 
JAQUELINE CHALA./ Fique agora com o CULTURA 
DOCUMENTA./ Depois, às dez e meia da manhã, acompanhe mais um 
AS MÚSICAS QUE FIZERAM SUA CABEÇA./ No programa de hoje, 
uma entrevista com o cantor, compositor, ator e bailarino pernambucano 
ELDER VASCONCELOS que está apresentando no interior do estado o 
espetáculo ESPIRAL, BRINQUEDO MEU.//// 
 
TÉC- RODA ENCERRAMENTO DO PROGRAMA 
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CHAMADA PARA NA TRILHA DA TELA- SÁBADO(16/07)9H 
 
TÉC- RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 2- VAI A BG
 

LOC- NA TRILHA DA TELA desta semana destaca os filmes CAIU 

DO CÉU, A FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATE e EM BOA 

COMPANHIA./// 

 
TÉC- SOBE MÚSICA ANTERIOR- VAI A BG
 
LOC- CAIU DO CÉU é o novo trabalho do diretor britânico DANNY 
BOYLE./ A FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATE é uma 
refilmagem dirigida por TIM BURTON, e a comédia EM BOA 
COMPANHIA traz de volta a musa SCARLET JOHANSSON./// 
 
TÉC- RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 7- VAI A BG
 
LOC- NA TRILHA DA TELA, Sábado, às nove da manhã./// 
 
TÉC- SOBE MÚSICA ANTERIOR- BAIXA E CORTA
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PROGRAMA: NA TRILHA DA TELA 
TEMA: EM BOA COMPANHIA 
DATA: 23/07/2005 
HORÁRIO: 9H 
PRODUÇÃO: JAQUELINE CHALA 
APRESENTAÇÃO: JAQUELINE CHALA 
TÉC- RODA ABERTURA DO PROGRAMA
 
TÉC- RODA CARACTERÍSTICA DO FILME. COMPUTADOR.  
  FX 14- VAI A BG 
 
LOC- NA TRILHA DA TELA de hoje destaca a comédia EM BOA 
COMPANHIA, mais recente trabalho do diretor PAUL WEITZ./ WEITZ 
é o autor de outra comédia conhecida: UM GRANDE GAROTO, que 
assinou ao lado do irmão CHRIS WEITZ./ Os dois também são 
responsáveis por AMERICAN PIE, grande êxito de público nos Estados 
Unidos.///// 
 
TÉC- SOBE MÚSICA ANTERIOR- VAI A BG
 
LOC- Lembrando aos ouvintes que o e-mail do programa é o 
trilhadatela@fmcultura.com.br./////

 
TÉC- SOBE MÚSICA ANTERIOR- VAI A BG
 
LOC- EM BOA COMPANHIA, explora o filão dos filmes que retratam 
o cruel mundo dos negócios./ Sua maior força está justamente no fato de 
ser extremamente acurado neste retrato./ Num país onde a 
competitividade é estimulada desde a infância e onde proliferam os gurus 
do sucesso garantido, EM BOA COMPANHIA mostra como as pessoas 
do quadro de uma grande empresa são vistas por suas chefias como 
meros cargos a disposição quando a meta é baixar despesas./ O filme tira 
seu humor agridoce justamente desta situação que reflete o absurdo da 
América Corporativa./  

mailto:trilhadatela@fmcultura.com.br./////
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             2 
 
LOC- A mentalidade de sobreviver aos cortes de orçamento até o 
próximo contracheque é tão forte que incita nos funcionários destas 
empresas um instinto de preservação semelhante ao da selva./ O filme de 
WEITZ mostra que, quando alguém é demitido depois de vários anos na 
empresa, normalmente surgem três reações: raiva pela injustiça de tudo, 
tristeza pela pessoa que se foi e alívio por não ter sido você o escolhido./ 
Há uma cena de EM BOA COMPANHIA que expressa isso./ DAN 
FOREMAN, chefe do setor comercial de uma revista de Esportes vivido 
por DENNIS QUAID, fica furioso quando alguns colegas de vários anos 
são demitidos e confronta seu chefe./ Em retorno, ele é informado que os 
outros podem manter o emprego, se ele concordar em sair do seu./ EM 
BOA COMPANHIA tem no centro de sua trama uma outra situação 
comum: quando um executivo experiente passa a ser chefiado por um 
garoto com metade de sua idade./ É exatamente isso que sucede com os 
personagens de QUAID e de TOPHER GRACE, que interpreta no filme 
o jovem publicitário CARTER DURYEA.///// 
 
TÉC- SOBE MÚSICA ANTERIOR- VAI A BG
 
LOC- Nós vamos começar ouvindo, da trilha sonora de EM BOA 
COMPANHIA, as músicas GLASS, CONCRETE & STONE, com 
DAVID BYRNE; SISTER SURROUND, com THE SOUNDTRACK 
OF OUR LIVES; NAKED AS WE CAME, com IRON & WINE; 
CHAIN OF FOOLS, com ARETHA FRANKLIN; e SUNSET SOON 
FORGOTTEN, com IRON & WINE./// 
 
TÉC- RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 1- 4’12” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 2- 3’35” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 3- 2’28” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 4- 4’15” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 5- 3’13”
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            3 
 
LOC- NA TRILHA DA TELA de hoje destacando a comédia EM BOA 
COMPANHIA, de PAUL WEITZ.//// 
 
TÉC- RODA CARACTERÍSTICA DO FILME- VAI A BG
 
LOC- Na história de EM BOA COMPANHIA, a vida de DAN 
FOREMAN, vivido por DENNIS QUAID, muda bruscamente quando 
seu cargo de chefia é dado a um jovem de 26 anos chamado CARTER 
DURYEA, interpretado por TOPHER GRACE./ Apesar de toda sua 
experiência, DAN é preterido quando a revista em que trabalha é 
comprada por uma grande corporação chefiada por TEDDIE K, magnata 
leviano vivido MALCOLM McDOWELL, em aparição não creditada./ 
TOPHER, um publicitário que entende mais de sinergia que de vendas, é 
conhecido como um “ninja assassino” no que toca a política de 
demissões./ É assim que ele despacha o veterano MORTY, vivido por 
DAVID PAYMER, mas mantém DAN, num verdadeiro golpe de mestre, 
como seu assistente./ Encurralado em sua nova condição, DAN ainda 
enfrenta em casa as suspeitas de que sua filha ALEX, interpretada por 
SCARLET JOHANSSON, e que acaba de entrar na universidade, esteja 
grávida./ Para seu desgosto, porém, quem se interessa pela garota é 
justamente o novo chefe.///// 
 
TÉC- SOBE MÚSICA ANTERIOR- VAI A BG
 
LOC- Nós vamos ouvir agora, da trilha sonora de EM BOA 
COMPANHIA, as músicas CHASE, da partitura original escrita por 
STEPHEN TRASK; BESAME MUCHO, em versão de DIANA 
KRALL; TEN YEARS AHEAD, com THE SOUNDTRACK OF OUR 
LIVES; ARRIVAL, de STEPHEN TRASK; e REELIN’ IN THE 
YEARS, com STEELY DAN./// 
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            4 
 
TÉC- RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 6- 1’26” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 7- 6’35” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 8- 2’50” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 9- 1’37” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 10- 4’30” 
 
LOC- NA TRILHA DA TELA de hoje destacando a comédia EM BOA 

COMPANHIA, de PAUL WEITZ./// 

 
TÉC- RODA CARACTERÍSTICA DO FILME- VAI A BG
 
LOC- De todo o elenco de EM BOA COMPANHIA, quem se destaca é 
DENNIS QUAID, ator que infelizmente tem sofrido com maus papéis 
nos últimos tempos./ Com seu DAN FOREMAN, QUAID mostra talento 
dramático e cômico e faz justiça ao fato de já Ter estado no primeiro 
time dos intérpretes americanos./ Ele interpreta o publicitário 
desbancado da chefia com uma naturalidade ímpar na tela./ O mais fraco 
do time é realmente TOPHER GRACE que parece inseguro em relação 
ao tom de seu personagem./ Já SCARLETT JOHANNSON consegue 
novamente, num papel menor, mostrar por que tem desempenha tamanho 
fascínio na tela./ A atriz de ENCONTROS E DESENCONTROS e de 
MOÇA COM BRINCO DE PÉROLA é uma das melhores revelações de 
sua geração./ EM BOA COMPANHIA traz ainda pequenas participações 
de MARG HELGENBERG, como a esposa de DAN, e DAVID 
PAYMER, como MORTY, um dos funcionários demitidos pelo novo 
chefe./// 
 
TÉC- SOBE MÚSICA ANTERIOR- VAI A BG
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                  5 
 
LOC- E nós vamos ouvir agora, da trilha sonora de EM BOA 
COMPANHIA, as músicas SOLSBURY HILL, com PETER GABRIEL; 
TRAPEZE SWINGER, com IRON & WINE; e, da partitura original de 
STEPHEN TRASK, os temas ACCIDENTALS e I’M PSYCHED.////// 
 
TÉC- RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 11- 4’20”
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 12- 2’30” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 13- 2’33” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 14- 2’47”
 
LOC- Ouvimos as músicas SOLSBURY HILL, com PETER GABRIEL; 
TRAPEZE SWINGER, com IRON & WINE, e ACCIDENTALS e I’M 
PSYCHED, temas originais de STEPHEN TRASK para o filme EM 
BOA COMPANHIA.//// 
 
TÉC- RODA CARACTERÍSTICA DO FILME- VAI A BG
 
LOC- NA TRILHA DA TELA vai ficando por aqui./ O programa de 
hoje teve na técnica MARCO PACHECO./ Produção e apresentação de 
JAQUELINE CHALA./ Fique agora com o CULTURA 
DOCUMENTA./ Depois, às dez e meia da manhã, acompanhe mais um 
AS MÚSICAS QUE FIZERAM SUA CABEÇA./ Neste Sábado, IVETE 
BRANDALISE entrevista o escritor pernambucano MARCELINO 
FREIRE.///// 
 
TÉC- RODA ENCERRAMENTO DO PROGRAMA 
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CHAMADA PARA NA TRILHA DA TELA- SÁBADO(23/07)-9H 
 
TÉC- RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 14- VAI A BG
 
LOC- NA TRILHA DA TELA desta semana destaca o filme EM BOA 
COMPANHIA, de PAUL WEITZ.// 
 
TÉC- SOBE MÚSICA ANTERIOR- VAI A BG 
 
LOC- Estrelada por DENNIS QUAID, SCARLET JOHANSSON e 

TOPHER GRACE, esta comédia do mesmo autor de UM GRANDE 

GAROTO, reflete com humor ácido o mundo das grandes empresas./// 

 

TÉC- RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 3- VAI A BG

 

LOC- NA TRILHA DA TELA, Sábado, às nove da manhã.// 

 

TÉC- SOBE MÚSICA ANTERIOR- BAIXA E CORTA
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PROGRAMA: NA TRILHA DA TELA 
TEMA: A FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATES 
DATA: 30/07/2005 
HORÁRIO: 9H 
PRODUÇÃO: JAQUELINE CHALA 
APRESENTAÇÃO: JAQUELINE CHALA 
TÉC- RODA ABERTURA DO PROGRAMA
 
TÉC- RODA CARACTERÍSTICA DO FILME. COMPUTADOR.  
  FX 6- VAI A BG
LOC- NA TRILHA DA TELA de hoje destaca a refilmagem de A 
FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATES por TIM BURTON./ O 
filme tem sido o grande sucesso das férias escolares, repetindo aqui o 
sucesso que tem tido nas bilheterias americanas./ A música de A 
FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATES é de um velho 
colaborador de BURTON, o compositor DANNY ELFMAN, ex- 
OINGO BOINGO.///// 
 
TÉC- SOBE MÚSICA ANTERIOR- VAI A BG
 
LOC- Lembrando aos ouvintes que o e-mail do programa é o 
trilhadatela@fmcultura.com.br./////

 
TÉC- SOBE MÚSICA ANTERIOR- VAI A BG 
 
LOC- A FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATES tem origem no 

livro escrito por ROALD DAHL, que inclusive produziu uma 

continuação da história do menino CHARLIE BUCKET./ Este segundo 

livro, porém, jamais virou filme por que o escritor não gostou do longa 

rodado em 1971 por MEL STUART e protagonizado por GENE 

mailto:trilhadatela@fmcultura.com.br./////
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WILDER./ DAHL implicou especialmente com a modificação do título 

de seu livro na adaptação./ Nas telas, CHARLIE AND THE 

CHOCOLATE FACTORY virou WILLY WONKA AND THE 

CHOCOLATE FACTORY, reflexo direto do poder de decisão de 

WILDER, que interpretava o papel título.//// 

            2 
 
LOC- Na nova versão, BURTON começou por colocar as coisas em seus 

devidos lugares retomando o título do livro./ Depois, o diretor procurou 

respaldar o personagem de WONKA, dando-lhe um passado e 

motivações./ Assim, em A FANTÁSTICA FÁBRICA DE 

CHOCOLATES protagonizado por JOHNNY DEPP, WILLY WONKA 

é um pouco mais do que um cara excêntrico./ Ele é um personagem mais 

complexo que teve uma infância problemática ao lado do pai dentista, 

papel no filme de CHRISTOPHER LEE, e que ainda hoje tem problemas 

em relação a vida familiar./ BURTON também deu mais peso ao papel 

de CHARLIE BUCKET, vivido por FREDDIE HIGHMORE, fazendo-o 

interagir mais intensamente com os parentes e um poder de decisão que 

parecia não existir no filme anterior./ Fora isso, A FANTÁSTICA 

FÁBRICA DE CHOCOLATES é um primor visual digno do diretor que 

já criou filmes como EDWARD MÃOS DE TESOURA e A LENDA 

DO CAVALEIRO SEM CABEÇA, entre outros.////// 

 
TÉC- SOBE MÚSICA ANTERIOR- VAI A BG 
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LOC- Nós vamos começar ouvindo, da trilha sonora de A 

FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATES, composta por DANNY 

ELFMAN, as músicas WONKA’S WELCOME SONG, AUGUSTUS 

GLOOP, VIOLET BEUAREGARDE, VERUCA SALT, MIKE 

TEAVEE e o tema do filme./// 

 
TÉC- RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 1- 58” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 2- 3’06” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 3- 2’06” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 4- 2’12” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 5- 1’29”
 
       
 
 
            3 

 

LOC- NA TRILHA DA TELA de hoje destacando o filme A 

FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATES dirigido por TIM 

BURTON./// 

 
TÉC- RODA CARACTERÍSTICA DO FILME- VAI A BG 
 
LOC- Em A FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATES, o menino 

CHARLIE BUCKET vivido por FREDDIE HIGHMORE de EM 

BUSCA DA TERRA DO NUNCA, segue sendo um menino pobre que 

vive no subúrbio./ Sua moradia, porém, não tem mais a aparência de um 

apartamento operário londrino, mas sim o de uma casinha de contos-de-
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fada fora de esquadro./ O vovô JOE, interpretado por DAVID KELLY, é 

quem rememora o passado de WILLY WONKA, ao falar da vida que 

levava como funcionário da loja e depois da fábrica de chocolates./ No 

novo filme, CHARLIE também ganha um pai, interpretado por NOAH 

TAYLOR, que mantém a casa ao lado da mãe, vivida por HELENA 

BONHAM CARTER, atual esposa do diretor TIM BURTON./ Os outros 

avós de CHARLIE também tem uma participação um pouco maior, 

sendo responsáveis por alguns dos comentários mais engraçados da 

história./ Dos demais personagens, a única que ganhou contornos mais 

modernos foi VIOLET BEURREGARD, que, nestes novos tempos, 

aparece como uma BARBIE super-competitiva.//// 

 
TÉC- SOBE MÚSICA ANTERIOR- VAI A BG
 
LOC- Nós vamos ouvir agora, da trilha sonora de A FANTÁSTICA 
FÁBRICA DE CHOCOLATES, as músicas WONKA’S FIRST SHOP, 
THE INDIAN PALACE, WHEELS IN MOTION, CHOCOLATE 
EXPLORERS e LOOMPA LAND.///// 
 



 114
 

 

            4 
 
TÉC- RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 7- 1’40” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 8- 3’15” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 9- 3’13” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 12- 2’10” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 13- 1’40”      
 
LOC- NA TRILHA DA TELA de hoje fala de A FANTÁSTICA 
FÁBRICA DE CHOCOLATES, dirigido por TIM BURTON./// 
 
TÉC- RODA CARACTERÍSTICA DO FILME- VAI A BG
 
LOC- A principal diferença deste A FANTÁSTICA FÁBRICA DE 
CHOCOLATES para o filme feito em 1971 certamente é a própria 
presença de JOHNNY DEPP./ O ator aparece no filme com a pele mais 
branca, cabelos em corte chanel e trejeitos efeminados, o que tem 
suscitado na crítica comparações a MICHAEL JACKSON./ O diretor 
BURTON porém diz não ter tido esta intenção ao desenhar o 
personagem./ Segundo ele, enquanto JACKSON demonstra gostar de 
crianças, seu WONKA faz questão de mostrar que tem aversão a elas./ 
De fato, o WILLY WONKA de BURTON tem um lado macabro que 
fica evidente desde sua primeira entrada em cena, na chegada a fábrica, 
quando seu show pirotécnico incendeia e derrete vários bonecos./ 
BURTON também faz questão de fazer referências a outros símbolos do 
cinema, da música e até a si próprio./ É assim que ele transforma uma 
barra de chocolate WONKA no monolito de 2001 UMA ODISSÉIA NO 
ESPAÇO, é assim também que os UMPA LOOMPAS surgem sob várias 
formas, até como os BEATLES./ Num determinado ponto, lembrando a 
inauguração da fábrica, quando WONKA corta a fita inaugural, 
BURTON reverencia a si próprio e seu personagem mais famoso, 
EDWARD MÃOS DE TESOURA.////// 
 
TÉC- SOBE MÚSICA ANTERIOR- VAI A BG 
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            5 
 
LOC- Nós vamos ouvir agora, da trilha sonora composta por DANNY 
ELFMAN, as músicas THE BOAT ARRIVES, THE RIVER CRUISE, 
FIRST CANDY, THE RIVER CRUISE PARTE DOIS, CHARLIE 
DECLINES, FINALE e a SUÍTE DOS CRÉDITOS FINAIS.///// 
 
TÉC- RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 14- 1’15”  
   RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 15- 1’45” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 16- 1’19” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 18- 1’53” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 19- 1’30” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 20- 3’33” 
  RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 21- 6’52”
 
LOC- Nós ouvimos os temas THE BOAT ARRIVES, THE RIVER 
CRUISE, FIRST CANDY, THE RIVER CRUISE PARTE DOIS, 
CHARLIE DECLINES, FINALE e a SUÍTE DOS CRÉDITOS FINAIS 
do filme A FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATES.// 
 
TÉC- RODA CARACTERÍSTICA DO FILME- VAI A BG
 
LOC- NA TRILHA DA TELA vai ficando por aqui./ Voltamos no 
próximo Sábado, às nove da manhã./ O programa de hoje teve na técnica 
MARCO PACHECO./ Produção e apresentação de JAQUELINE 
CHALA./ Vem aí o CULTURA DOCUMENTA./ Depois, às dez e meia 
da manhã, AS MÚSICAS QUE FIZERAM SUA CABEÇA entrevista 
IVAN CARNEIRO GOMES./ O jornalista está autografando o livro DE 
PASSAGEM PELA ÍNDIA dentro do evento ÍNDIA PARA VER E 
OUVIR que acontece hoje no SANTANDER CULTURAL.//// 
 
TÉC- SOBE MÚSICA ANTERIOR- VAI A BG 
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            6 
 
LOC- Até Sábado que vem e fique agora com uma das músicas 
compostas por ROBERT RODRIGUEZ para seu filme SIN CITY, a 
grande estréia desta semana na cidade.///// 
 
TÉC- RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 22- 2’00
 
TÉC- RODA ENCERRAMENTO DO PROGRAMA
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CHAMADA PARA NA TRILHA DA TELA- SÁBADO(30/07)9H 
 
TÉC- RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 1- VAI A BG
 
LOC- NA TRILHA DA TELA desta semana destaca o filme A 
FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATES, dirigido por TIM 
BURTON./// 
 
TÉC- SOBE MÚSICA ANTERIOR- VAI  A BG
 
LOC- Refilmagem de um clássico da geração dos anos 70, o filme é 
protagonizado pelo ator predileto de BURTON, JOHNNY DEPP e traz 
música novamente de DANNY ELFMAN.///// 
 
TÉC- RODA MÚSICA COMPUTADOR. FX 6- VAI A BG
 
LOC- NA TRILHA DA TELA, sábado, às nove da manhã./// 
 
TÉC- SOBE MÚSICA ANTERIOR- BAIXA E CORTA 
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