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RESUMO 
 

Desde seu advento, o rádio é um dos meios de comunicação de maior impacto na sociedade. 
A transmissão de informações ajudou a consolidar o interesse do público em integrar-se e 
fazer parte da sociedade. Paralelo a isso, o entretenimento ganhou força com várias 
atrações, caso das radionovelas. Esta última inspirou a TV a tê-la como base das 
programações, amparada no fato de que as radiodramatizações fizeram parte da vida de 
pessoas. Mas transportar personagens ao imaginário dos ouvintes deixou de ser feito pelas 
emissoras em detrimento ao entretenimento rápido e à concorrência midiática. Apesar do 
desuso da dramatização nas rádios comerciais, avalia-se que a modalidade mantém 
potencial criador, o que justifica transpor para o rádio o icônico personagem Batman, como 
opção de entretenimento, ao passo em que se torna desafiador recriar o universo ficcional 
das HQs em um meio tido como “cego”. 

 
PALAVRAS-CHAVE:  rádio, dramatização, quadrinhos, roteiro, ficção. 
 
1 INTRODUÇÃO 

Meio de comunicação de massa mais democrático, o rádio é também o que agrega 

menor valor de investimento para que seu público a ele tenha acesso. No meio tradicional 

(excluem-se as versões onlines), basta apenas um receptor para que o ouvinte acompanhe a 

programação das emissoras. Não há cobrança de assinatura em sinal aberto para a audiência 

de conteúdo. Por ser democrático, o meio rádio preconiza que  

 
[...] basta o indivíduo estar exposto à emissão sonora para receber a 
mensagem. Ele (o ouvinte) não precisa nem dominar códigos elaborados, 
como a escrita, por exemplo, para ‘captar’ os conteúdos de maneira 
inteligível e dinâmica. (VELHO, 2013, p. 03 ). 

                                                 
1 Trabalho submetido ao XXI Prêmio Expocom 2014, na Categoria Cinema e Audiovisual, modalidade CA 05 - Roteiro de 
Ficção. 
2Aluno líder do grupo e estudante do 5º. Semestre do Curso de Jornalismo, email: flaviofogueral@gmail.com. 
3 Estudante do 5º. Semestre do Curso de Jornalismo, email: leoglopes21@hotmail.com. 
4 Estudante do 5º. Semestre do Curso de Jornalismo, email: gabriel.falcade@hotmail.com 
5 Orientadora do trabalho. Professora do Curso de Jornalismo. Membro do Grupo de Pesquisa Comunicação, Mídia e 
Sociedade (GPECOM/USC), email: daniela.bochembuzo@usc.br.  
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Por conta dessa característica, qualquer audiência em classe social e de nível 

educacional díspar compreende a mensagem radiofônica por sua síntese, simplificação e 

por falar diretamente ao indivíduo.  

Como em uma conversa, a oralidade é a tônica da mensagem. Somada a outros 

signos sonoros, como o ruído e a música, além do silêncio, a organização da informação é 

propiciada pelo emissor ao receptor. Velho (2013, p. 03) salienta que a “palavra propõe o 

conteúdo, enquanto o ruído, a música e o silêncio ambientam e oferecem a sensorialidade”. 

A junção de texto, fala e signos sonoros diferentes (silêncio, ruído, trilhas, efeitos) 

realça a assimilação e compreensão da informação pelo receptor. Silva (1999, p. 81) reforça 

que “quando sonoplastia e texto entram em equivalência, um traço da materialidade da 

palavra é emprestado à sonoplastia e vice-versa”, criando uma sintaxe própria.  

O novo século vislumbra a interatividade e complementação de mídias, sejam elas 

eletrônicas ou impressas. Um destes casos é a com relação às Histórias em Quadrinhos, cuja 

origem remonta às litografias publicadas nos jornais no final do século 19. Seu apelo se 

mantém desde então, tendo sido usada como referência para produções no rádio, na 

televisão, no cinema e em games. Atualmente, a HQ é uma das mídias mais rentáveis no 

ramo do entretenimento. Utilizá-la pode ser uma forma de criar alternativas ao público do 

rádio, de forma a diversificar a programação das emissoras. 

 

2 OBJETIVO 

O entretenimento é um dos pilares da programação radiofônica. Mas está dividido 

em atrações que priorizam a participação dos ouvintes ou segregado a espaços em 

programas musicais. Radionovelas e radiodramas caíram em desuso a partir da 

popularização da televisão. Com base nesse contexto, o trabalho objetiva a produção de um 

radiodrama sobre um personagem de outra plataforma midiática, Batman, já explorado por 

meios como televisão e cinema, resgatando a produção dramatúrgica no rádio.  

O objetivo deste trabalho ampara-se na crença de que a ficção das Histórias em 

Quadrinhos pode ser amplamente explorada pelo meio radiofônico e por um público cada 

vez mais interessado por personagens criados nessa mídia. Nesse sentido, como objetivo 

específico, propõe-se realizar uma adaptação de conteúdo de uma obra de HQ, “Batman: 

guerra ao crime”, a uma realidade social e tecnológica mais conhecida do ouvinte, 

favorecendo a identificação da audiência com o produto. 
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3 JUSTIFICATIVA 

A produção radiofônica tem “uma longa e eminente história de transformar 

pensamentos, palavras e ações em imagens na mente do ouvinte. Para tanto se utiliza as 

técnicas de dramatização” (MCLEISH, 2001, p. 179). 

A partir desse pressuposto, o radiodrama é definido, ainda, como uma “performance 

puramente acústica dramatizada, transmitida por emissoras de rádio ou publicados na mídia 

de áudio, tais como fitas ou compact discs (CDs). Sem componente visual, o drama de rádio 

depende de efeitos como diálogos, música e som para ajudar o ouvinte a imaginar 

personagens e as histórias” (CROOK,1999, p. 15). 

McLeish (2001, p. 179) realça que dentro da mídia rádio, a história é um espelho da 

realidade ou usa artifícios da mesma. É a síntese de “nossas ações, motivos e defeitos. As 

consequências e resultados podem contribuir para nosso próprio aprendizado”. 

Mas, ao longo das décadas, a dramatização radiofônica foi sendo descontinuada 

pelas emissoras, onde radiodramas e radionovelas foram deixadas em segundo plano ou 

mesmo extintas. Isso se deu pelo avanço de outras mídias, como a televisão, cuja 

dramaturgia teve o acréscimo de imagens, o que provocou a migração da audiência antes 

destinada ao meio radiofônico desta modalidade de entretenimento. 

As emissoras de rádio, tendo em vista a perda de audiência, reestruturaram o modelo 

de negócio, o que afetou diretamente a construção de sua programação. O entretenimento 

nesta mídia, na primeira década do século 21, se dá de forma predominante por meio de 

programas musicais, humorísticos, entrevistas ou interativos com o ouvinte. 

Um dos poucos países a manter a tradição de produção de radiodramas continua 

sendo o Reino Unido, onde a BBC produz e transmite centenas de peças dramáticas pelo 

rádio. Oferecer um produto dramático é uma opção que as emissoras brasileiras podem 

voltar a investir, tendo em vista o alcance próximo e direto com seu ouvinte. Algumas 

experiências têm sido adotadas no Brasil, por meio da Radioagência Nacional, vinculada à 

estatal Empresa Brasil de Comunicação (RADIOAGÊNCIA NACIONAL, 2014). 

Mas é imperioso lembrar que, em sua hegemonia como mídia de massa nos anos 

1920, o rádio também adaptou histórias a partir das páginas dos gibis ou comics, como são 

conhecidos nos Estados Unidos. 

Anteriormente voltada para a crítica social, a década de 1930 marcou a mudança de 

postura de estilo dos enredos das Histórias em Quadrinhos. Isso se deve, conforme salienta 

Iannone e Iannone (1994, p. 45), pela popularização do cinema, que “agregou a perspectiva 
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e os contrastes aos quadrinhos, ou seja, a apresentação dos personagens em vários planos, 

num harmonioso equilíbrio entre desenho e narrativa”. 

Independente da mudança de postura e estilo, as Histórias em Quadrinhos sempre tiveram 

grande aceitação do público como mídia. Seja com o intuito de educar ou entreter, é um 

mercado que fatura bilhões de dólares por ano. Mesmo em se tratando de uma literatura 

mais sintética, a caracterização de personagens, sejam eles fictícios ou inspirados em 

pessoas reais, pode ser explorada de forma ampla e detalhada. Muitos dos enredos das HQs 

contemplam aventura, ação, humor, entre outros subgêneros literários, o que justifica a 

viabilidade da adaptação destas histórias para outras plataformas midiáticas, como a 

televisão (seriados, desenhos animados, programas especiais) ou no cinema e em jogos 

eletrônicos. 

Como as Histórias em Quadrinhos se mantiveram como mídia de comunicação e 

ficção durante décadas e são de conhecimento do público de diversas gerações, as pessoas 

esperam por enredos de fantasias e que estejam imersos nesta realidade. A 

radiodramatização de tais histórias é mais um meio para que o público conheça as 

particularidades dos personagens que integram a fantasia criada pelos autores e redescubra 

as potencialidades do meio rádio como produtor e veicular de conteúdos ficcionais. 

 

4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

Para a elaboração de um roteiro ficcional para o meio radiofônico deve-se se levar 

em consideração que 

 
a peça radiofônica trata de conflitos e soluções, relacionamentos e 
sentimentos que motivam as pessoas, que conduzem os eventos e são por 
eles conduzidas. O enredo tem de ser verossímil, os personagens, também; e 
o final deve apresentar alguma lógica por mais incomum e original que seja, 
para que o ouvinte não se sinta enganado, nem decepcionado. (MCLEISH, 
2001, p. 179). 
 

Por isso, para a concepção de um radiodrama com clara referência no universo das 

Histórias em Quadrinhos, foram analisadas experiências anteriores de personagens, como o 

Superman, da mesma DC Comics, que inspirou radiodramas na década de 1940. Este 

material está disponível a domínio público. Na narrativa citada, o que se observa é a 

predominância de um texto direto e que precisa do auxílio intenso de sonoplastia e trilhas 

sonoras. A linguagem é de extrema simplicidade, com roteiros que priorizaram histórias ao 

público infanto-juvenil. Foram programas com duração de 15 a 30 minutos, totalizando 
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2.068 episódios. Passados mais de sessenta anos da exibição desta série, o intuito é 

reaproximar os públicos a um personagem das HQ’s em evidência: Batman.  

Pela escassez de referências acadêmicas acerca aos personagens relacionados ao 

universo do Batman, muitas das informações obtidas são fragmentadas e encontradas na 

Wikipédia. Criado por Bob Kane e Bill Finger, a primeira aparição do personagem ocorreu 

em 1939, com sucesso persistindo nas décadas seguintes. Sofreu adaptações para outras 

mídias com séries televisivas na década de 1960, sete adaptações cinematográficas, diversos 

jogos eletrônicos. Lista-se, ainda, 18 outras produções, entre animes e desenhos animados 

(WIKIPEDIA, 2013). 

Batman, no entanto, nunca teve uma série radiofônica lançada oficialmente. 

Ocorreram ‘participações’ do personagem no programa “The Adventures of Superman”. 

Entre 1940 e de 1950, houve tentativas de se criar a atração no rádio, mas abandonadas e 

canalizadas para que a série televisiva fosse concretizada anos mais tarde. Produções 

independentes levaram o ‘Homem-Morcego’ para o rádio. Em 1989, o radiodrama 

“Batman: A Síndrome de Lázaro” foi produzido por Dirk Maggs para a BBC Radio 4. Em 

1994, nova adaptação, “Batman: Knigthfall” (WIKIPEDIA, 2013). 

Para estudo prático houve a audição do programa “Batman: A Síndrome de Lázaro”, 

além da análise do programa. Criado em 1989 em celebração ao 50º aniversário do 

personagem, o radiodrama tem duração de 43 minutos. Foi transmitido para os Estados 

Unidos e Grã-Bretanha pela BBC Radio 4. O roteiro inclui referências a diversas histórias 

derivadas das Histórias em Quadrinhos como “Batman: A Piada Mortal”, “Batman: Morte 

em Família”, “Batman: Ano 3” e “Batman: Filho do Demônio”.  

Nesta audição foram analisados os usos de trilhas e efeitos sonoros, além da 

interpretação e caracterização dos personagens. Para a concepção do roteiro e titulação de 

história, a base foi a História em Quadrinho “Batman, Guerra ao Crime”, publicada no ano 

2000. 

 

5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO  

Inspirado no roteiro original de “Batman: Guerra ao Crime”, o radiodrama sofreu 

pequenas alterações no texto. Foram excluídos alguns personagens, como o menino que faz 

o protagonista refletir sobre suas escolhas - já que as mesmas podem ser percebidas no 

pensamento do protagonista, Batman. A inclusão do vilão Oswald Cobblepot/Pinguim foi 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXI Prêmio Expocom 2014 – Exposição da Pesquisa Experimental em Comunicação 

 
 

 6

necessária para fazer com que o público em geral identificasse o antagonista. O radiodrama 

tem a duração de 23 minutos, contando com narrativa, trilhas e efeitos. 

Conforme McLeish (2001, p. 179), “o formato geral da peça radiofônica pode ser 

um desenvolvimento contínuo de seu progresso, aumentando a tensão e crescendo”. Por 

isso, a história é desenvolvida no roteiro em sentido linear, priorizando o drama, suspense e 

ação. 

A história base é o reflexo de Batman sobre seu papel no combate ao crime. Desde a 

batalha contra os criminosos nas ruas até esquemas de corrupção na alta sociedade são 

descritos na HQ e mantidos no roteiro. O personagem principal tem momentos em que se 

questiona sobre seu papel real na sociedade e consolida sua relação com aliados ou mesmo 

se impondo aos inimigos (ROSS E DINI, 2000). Tendo como referência o contexto atual, 

para fins de verossimilhança, a caracterização dos seis personagens foi adaptada no roteiro 

a partir da recomendação de se criar um esboço psicológico e físico dos protagonistas, 

antagonistas e coadjuvantes, como recomenda McLeish (2001).  

Bruce Wayne, por exemplo, ganhou o seguinte delineamento pelos roteiristas: 

Quando viu seus pais serem mortos a sangue frio após um assalto, Bruce Wayne jurou 

vingança. O combate ao crime se tornaria sua missão anos depois. Recluso, passou a 

estudar as maiores táticas de combate e de investigação. Amargurado e se sentindo culpado 

pela tragédia, Bruce foi obrigado a conviver com a alta sociedade, além de ser um 

empresário. Alterna seu humor seco e amargurado, nas horas em que está sozinho, com a de 

um empresário playboy e sem preocupação, quando está em sociedade. 

Batman, o alter-ego de Bruce Wayne, é descrito como um personagem simbolizado 

como um vigilante sorrateiro, que prefere atuar à noite. De poucas palavras e usando de 

extrema inteligência, o Cavaleiro das Trevas tem seu modo de agir procurando impor medo 

a seus adversários. É o catalisador das dores e frustrações de Bruce Wayne. Por falar pouco 

e com o receio de ser reconhecido, precisa disfarçar a voz. 

Já Oswald Cobblepot/Pinguim é o empresário mais bem-sucedido da cidade, que 

sempre esteve no meio da alta sociedade. Arrogante pela posição social, apresenta 

momentos de amargura pelo acidente que lhe deixou sequelas na perna e renderam a ele o 

apelido de Pinguim. Mas é com este codinome que comanda os maiores negócios escusos 

no crime. Foi amigo de infância de Bruce Wayne, por quem nutre sentimento de 

coleguismo mesmo anos após sem o ver. Mostra tons de crueldade quando personifica o 

Pinguim para acabar com os adversários. Não mede esforços para conquistar o que deseja.  
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James Gordon é o delegado transferido de outra cidade. Total defensor da ética e 

dono de uma postura incorruptível. De extrema inteligência, ainda mantém dúvidas sobre a 

real intenção de Batman ao ajudar no combate ao crime. O herói, por sua vez, tem em 

Gordon um dos principais aliados para acabar com a corrupção e essencial na cruzada 

contra o crime. De postura firme, é um clássico policial em sua atuação. Mas há momentos 

em que apresenta descrença com a profissão e mesmo na Justiça. Sua voz é de alguém 

ponderado, mas com traços de cansaço pela rotina estressante e das constantes ameaças. É 

divorciado, sendo que sua esposa o abandonou pela dedicação que tinha à carreira policial.  

O personagem Alfred Pennyworth trabalhou como mordomo e assessor direto dos 

pais de Bruce Wayne, a quem passou a cuidar da educação quando este ficou órfão. 

Ponderado, já um homem de meia-idade. Pouco se sabe sobre sua vida pessoal. É 

extremamente leal ao jovem Bruce Wayne e um dos poucos que conhecem seu segredo. 

Mostra preocupação quanto à obsessão do patrão em combater o crime e até onde isso pode 

afetar tanto a vida pessoal quanto os negócios da empresa. 

O Bandido entrou cedo para a criminalidade. De vocabulário pobre e cheio de gírias, 

não teve aprendizado concluído. Conhece bem a criminalidade e é extremamente frio e 

cruel contra as vítimas. No decorrer da história adaptada são relatados crimes da atualidade 

como tráfico, homicídio e corrupção. No roteiro, também há a reflexão do personagem 

sobre seu papel no combate ao crime.  

A trilha sonora é baseada no tom ‘sombrio’ do universo de Batman. São usadas 

músicas de alguns de suas adaptações cinematográficas como Batman, de 1989: “Batman 

eternamente” (1995) e “Batman begins” (2004); ou mesmo com proximidade à proposta. Os 

efeitos sonoros complementam a narrativa para ambientar o ouvinte às cenas de ação e/ou 

drama ou mesmo para reforçar o tom dos diálogos. 

 

6 CONSIDERAÇÕES  

Por ser um meio de comunicação que prega a essência da oralidade, o rádio ‘fala’ 

diretamente com seu público. Universalmente acessível, busca diversos segmentos e 

públicos, das mais díspares classes sociais. As radionovelas e radiodramas compõem a 

divisão de entretenimento e dramaturgia existente nesta plataforma. A transposição de um 

conteúdo de outra mídia, no caso de Histórias em Quadrinhos, não é recente. Esta mídia, 

por sinal, serve de base inspiração para roteiros e personagens a outras plataformas, como 

televisão e cinema por meio de seriados, filmes ou desenhos animados. 
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Ao completar 75 anos em 2014, Batman teve poucas adaptações para o meio 

radiofônico. Nenhuma, portanto, em seu país de origem, os Estados Unidos. Por ser um 

personagem com mensagem universal, é plausível a transposição de assuntos para a 

realidade de cada local, como no caso o Brasil. Um radiodrama inspirado em Histórias em 

Quadrinhos possibilita a abordagem de personagens presentes no imaginário e na cultura 

pop de maneira universal. O desafio foi manter as características originais para não haver 

distorção da essência histórica já conhecida do grande público. 

A base de sonoplastia texto/música/efeitos, construída por meio do roteiro, reforça a 

avaliação de que o radiodrama “Batman: guerra ao crime” tem ampla possibilidade de 

difusão nos meios tradicionais (rádio) ou mesmo pela internet e que esse tipo de produção 

seria uma alternativa atraente para compor a programação radiofônica, transmitida via 

radiofusão ou pela web. 
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