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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo explorar os principais recursos fornecidos pelo 

rádio para a criação de uma peça radiofônica de ficção, por meio do conteúdo aprendido 

na disciplina Redação de Jornalismo Radiofônico. A obra escolhida para adaptação foi o 

conto Delicado, do autor Nelson Rodrigues, sobre temática envolvendo sexualidade. Essa 

criação traz à tona a função de um radiodrama, formato atraente e que instiga, por meio 

da dramatização, da catarse e dos cenários sonoros, a imaginação e reflexão dos ouvintes. 

O desenvolvimento se deu por meio de pesquisa bibliográfica acerca do tipo de produção, 

da temática e de Nelson Rodrigues, para se obter um produto que reunisse as 

características da época e fizesse com que as pessoas refletissem e se divertissem ao ouvir 

uma obra ficcional com elementos calcados no cotidiano.  

 

Palavras-chave: rádio; dramatização; ficção; adaptação; Nelson Rodrigues. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O rádio surgiu como um marco para a sociedade. Foi o primeiro veículo de 

comunicação a se “relacionar” por áudio com pessoas de diferentes localidades. O que 

mais se aproximava de tal capacidade era o telégrafo. Ambos são frutos do 

desenvolvimento tecnológico que se instalava no mundo no início do século XX. De 

acordo com Borges (apud BARBOSA FILHO, 2003, p.37), o veículo foi de extrema 

importância para a “vocação transfronteiriça dos meios de comunicação”. Naquela época, 

a situação, de certo modo, obrigava a existência dessa mobilidade que o rádio 

proporcionou, pois era uma “época de grandes imigrações; o capitalismo esmagava 

violentamente alguns países da Europa” (BARBOSA FILHO, 2003, p. 38). 

                                                           
1 Trabalho submetido ao XXII Prêmio Expocom 2015, na Categoria Rádio, TV e Internet, modalidade RT 03 – Ficção 

em áudio e rádio – Audiodramatização, peça radiofônica, radionovela e afins (avulso ou seriado). 
2 Estudante do 5º semestre de Jornalismo da USC, e-mail: isabellalima0405@hotmail.com. 
3 Líder do trabalho e estudante do 5º semestre de Jornalismo da USC, e-mail: mayara-6@hotmail.com. 
4 Estudante do 5º semestre de Jornalismo da USC, e-mail: renatosonego@hotmail.com. 
5 Estudante do 5º semestre de Jornalismo da USC, e-mail: vitormanfio@hotmail.com. 
6 Orientadora do trabalho. Professora do Curso de Jornalismo da Universidade Sagrado Coração (USC), Bauru, SP. 

Membro do Grupo de Pesquisa Comunicação, Mídia e Sociedade (GPECOM-USC), email: 

daniela.bochembuzo@usc.br. 
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No Brasil, o rádio passou por altos e baixos, mas criou raízes e características. 

Entre elas se destacam, principalmente, os condicionantes da mensagem, compostos por 

seis partes. Segundo Ferraretto (2001, p. 25-29), essas subdivisões são: “capacidade 

auditiva do receptor”, que diz respeito à capacidade física do ouvinte, já que a audição é 

o fator primordial para a recepção da mensagem; “linguagem radiofônica”, dividida em: 

voz, trilha sonora, silêncio, ruído, efeitos sonoros e texto; “tecnologia de transmissão e 

recepção”, que é o suporte tecnológico que envolve a transmissão do conteúdo; 

“fugacidade”, representa a instantaneidade e simultaneidade do rádio, envolvendo a 

inerência (da mensagem) e a obsolescência (da informação); “tipo de público”, este fator 

leva em consideração o ouvinte, ou seja, suas características econômicas, culturais, 

políticas e sua bagagem pessoal; e “formas de recepção”, subdividida em “escuta 

ambiental, escuta em si, atenção concentrada e escuta por seleção”. 

Levando em consideração esses condicionantes e uma das características dada 

por McLeish (2001), a de que o rádio tem o poder de surpreender, é viável dizer que o 

meio possibilita ao ouvinte estimular sua imaginação, já que, por ser um meio “cego”, 

forma imagens. Assim, pode-se destacar a sensorialidade, que ajuda a exercitar a criação 

de representações imagéticas, pois, por meio dela, “o ouvinte tem a liberdade de criar, 

com base no que está sendo dito, a imagem do assunto/pessoa/fato” (BARBOSA FILHO, 

2003, p. 45). Entre os formatos radiofônicos que exploram a formação de imagens 

mentais nas pessoas que consomem o conteúdo em áudio, incluem-se os programas 

ficcionais, integrantes do gênero radiofônico de entretenimento. A dramatização no rádio, 

apoiada da interpretação de voz, da música e dos efeitos sonoros, é capaz de gerar na 

mente do ouvinte qualquer tipo de criação. “Ao contrário das artes visuais, em que o 

cenário nos é dado diretamente, o ouvinte de rádio é quem supre suas próprias imagens 

mentais em resposta às informações que lhe são passadas” (MCLEISH, 2001, p. 179).  

 Por isso, para criar uma boa peça radiofônica, além de levar em consideração 

alguns tópicos listados por McLeish (2001, p. 180-189), como “a ideia, a construção da 

história, a caracterização, o diálogo, os atores, a acústica, os efeitos sonoros, a música e 

as técnicas de produção”, o autor (2001, p. 181) também indica a necessidade de estruturar 

a trama por meio de um enredo principal e subenredos, desenvolvidos por meio de 

“Introdução, cenário, contexto, caracterização”; “Conflito, eventos resultantes de 
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personagens da situação”; “Ação emergente, complicação, suspense”; “Tensão máxima, 

crise, clímax”; “Declínio da ação, resolução”; e, finalmente, “Desfecho, reviravolta”. 

Antes de estruturar o roteiro, é necessário definir sob qual vertente se dará a 

história: o drama ou o humor. O conteúdo dramático é tido por Barbosa Filho como uma 

das representações do real e do cotidiano. Por isso, 

 
[...] Os roteiristas [...] devem prever as situações psicológicas que 

envolvem a ação, por meio de indicativos diretos de postura e 

emocionalidade no comportamento dos personagens. (BARBOSA 

FILHO, 2003, p. 117). 

 

Desta forma, entende-se que na dramatização deve-se imaginar como cada parte 

atingirá o ouvinte, pois alguém poderá se identificar com o que está sendo interpretado e 

transmitido na peça. Nesse processo, a interpretação tem papel fundamental para o 

sucesso de uma peça e depende da atuação dos radioatores.  

Enquanto isso, o humor tem por objetivo o riso. Um dos formatos humorísticos 

no rádio, segundo Kaplun (apud BARBOSA FILHO, 2003), é a peça radiofônica, com 

começo, meio e fim retratados em um único produto. Uma peça pode ser adaptada a partir 

de origens diversas, como o teatro e a literatura. Neste trabalho, a adaptação origina-se de 

obra do falecido jornalista e dramaturgo brasileiro Nelson Falcão Rodrigues (1912-1980). 

De acordo com o site da Editora Ediouro (c2015), o recifense Nelson se mudou para o 

Rio de Janeiro quando tinha 4 anos. O pai, Mário Rodrigues, era dono do jornal “A 

Manhã”, onde ingressou na carreira jornalística aos 13 anos. Após o assassinato de seu 

irmão, Roberto, na redação de outro jornal da família, seu pai também veio a falecer. 

Nelson e seu outro irmão, Joffre, contraíram tuberculose e foram para Campos do Jordão. 

Joffre faleceu e, então, Nelson retornou ao Rio. 

Em biografia, Nelson afirma que iniciou a sua carreira de escritor no tempo em 

que esteve em Campos do Jordão, pois a situação econômica não era favorável. 

“Precisava de dinheiro para mim, para a minha família. Animei-me e fui escrever a 

chanchada. Vejam que é o segredo da carreira de um autor brasileiro” (RODRIGUES 

apud MARTINS, 1981, p. 4). 

A peça em questão se chamava “A Mulher sem Pecado” e foi encaminhada para 

o diretor do Serviço Nacional de Teatro, no entanto, não alcançou muito sucesso. Isto 

somente veio a acontecer com a peça “Vestido de Noiva”, de 1943. 
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Pela maneira que escrevia, Nelson explorava a participação do narrador, que ora 

se envolvia na história, ora mantinha certa distância com o enredo. Magaldi (1992, p. 57) 

também destaca este ponto importante no texto de Nelson, que “armava bem a situação, 

desenhava-lhe ficcionalmente o conflito, mas quase sempre sugeria estar precipitando o 

desenlace”. O autor não se prendia a temas específicos, na verdade, redigia sobre o que 

transitava pela sua cabeça. Mas, segundo ele próprio, suas obras perambulavam entre o 

amor e a morte, aliando alguns assuntos característicos. 

 
Vingança, a existência como aventura apocalíptica, o poder demoníaco 

da imprensa, o dinheiro corruptor, a frustação feminina (e por extensão 

masculina), a realidade prosaica são constantes da obra rodriguiana. 

(MAGALDI, 1992, p. 21). 

  

Em 1951, Nelson começou a escrever crônicas para o jornal “Última Hora”, na 

seção “A Vida como Ela É...”. No início, as crônicas se relacionavam a notícias presentes 

no jornal. Depois, ele entrou em acordo com o dono da empresa e passou a escrever, de 

maneira livre, sobre temas polêmicos que não eram pré-definidos. De acordo com 

Magaldi (1992, p. 57), “Nelson experimentava, em ‘A Vida Como Ela É...’, a validade 

de uma estética popular, estendida depois do palco”. Nesta obra, representava situações 

do cotidiano e isso causou certo impacto, pois escrevia de maneira irreverente e estava, 

de certo modo, à frente de seu tempo. 

Ao todo, de acordo com Gomes (2010), Nelson Rodrigues produziu 17 peças 

teatrais e 27 livros (nove com temáticas românticas, cinco com contos e 13 com crônicas). 

Além disso, 23 filmes foram baseados em suas obras até o presente estudo, enquanto 

Beijo no Asfalto foi adaptada e publicada como história em quadrinhos.  

Com toda a sua trajetória, o próprio autor definiu que sua história de vida e as 

suas produções não teriam sido as mesmas se não tivesse passado por tanto sofrimento. 

Esse foi o tempero que encontrou para diferenciar-se do comum. Por isso, escolhemos o 

conto Delicado, que faz parte da obra “A Vida Como Ela É...”. A decisão se deu pois o 

assunto abordado pode ser considerado um tanto polêmico para a década de 1950: a 

homossexualidade, o que surtiu como diferencial e um desafio para o grupo. Além de 

toda a discussão que o envolve, também conseguimos unir o humor e o drama em apenas 

uma peça, algo que Nelson sabia fazer com maestria. Soma-se a isso o final surpreendente 

da história, capaz de causar impacto e reflexão nas pessoas. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXII Prêmio Expocom 2015 – Exposição da Pesquisa Experimental em Comunicação 

 
 

5 
 

 

2. OBJETIVO 

  

 O drama, assim como o humor, são os alicerces que circulam a produção 

radiofônica. A utilização do rádio, para a construção de histórias, caiu no desuso por conta 

da evolução tecnológica dos meios de comunicação de massa, que atraiu uma grande 

quantidade de pessoas, distanciando-as do veículo radiofônico. A grande aceitação se deu 

por conta da utilização das imagens junto com o áudio. No entanto, o objetivo deste 

trabalho é justamente resgatar essa dramatização no rádio, que, quando esteve em seu 

auge, conquistou a audiência de diversos ouvintes brasileiros, sendo as radionovelas 

consideradas campeãs de audiência (CALABRE, 2004). 

 Por conta disso, pretende-se também realizar adaptação diferenciada de outras 

propostas existentes, a fim de estimular o ouvinte a criar situações imagéticas, utilizando 

linguagem adequada ao meio, enredo simples e de fácil compreensão. Por retratar um 

tema complexo, a peça não é indicada ao público infantil, pois fomenta compreensão e 

reflexão aprofundadas. Já os demais públicos, mesmo que não conheçam as obras de 

Nelson Rodrigues, são capazes de refletir sobre a mensagem proposta. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

McLeish (1999, p.179) faz uma asserção pertinente sobre o poder que meio 

radiofônico transmite, pois, para ele, o rádio “[...] tem uma longa e eminente história de 

transformar pensamentos, palavras e ações em imagens na mente do ouvinte”.  

Dentro dessa relação de criação de imagens por intermédio da dramatização com 

voz humana, efeitos sonoros, trilha sonora, entre outros, a adaptação de Delicado pode 

ser considerada uma peça radiofônica que, tecnicamente, “[...] trata de conflitos e 

soluções, relacionamentos e sentimentos que motivam as pessoas, que conduzem os 

eventos e são por elas conduzidas” (MCLEISH, 1999, p.179). 

Por isso, a adaptação do conto traz à tona a discussão da sexualidade, tratada como 

um tabu por muitos e pela sociedade em si, ainda mais na época em que a história foi 

lançada, na década de 1950. Desta forma, o radiodrama mostra-se coerente à abordagem 

de Nelson Rodrigues, que o faz de forma divertida, e, ao mesmo tempo, irreverente. Com 
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um final marcante, que causa diversas sensações no público, Delicado evidencia a 

repressão e o machismo, que eram características predominantes do período.  

Além disso, a adaptação se faz pertinente, pelo resgate da capacidade do meio 

radiofônico de criar as sensações imagéticas que, mesmo ainda se fazendo presente, 

decaiu muito em comparação há tempos passados. 

 

4. MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

 

O radiodrama Delicado foi elaborado para a disciplina Redação de Jornalismo 

Radiofônico, do Curso de Jornalismo da Universidade Sagrado Coração. A proposta era 

produzir uma peça radiofônica que tivesse em sua base um enredo coeso e coerente, e que 

proporcionasse aos ouvintes um diálogo mental, com imagens sonoras. A partir disso, o 

grupo decidiu explorar uma obra de Nelson Rodrigues que reunisse humor, drama, uma 

dose de polêmica e reflexão para os ouvintes, a fim de trazer um clássico para a realidade 

de quem ouve.  

Para retratar da melhor maneira possível a adaptação, foi necessário abordar um 

arsenal de pesquisas bibliográficas. Baseado no conteúdo aprendido em sala de aula, o 

grupo obteve conhecimento sobre linguagem radiofônica, aspectos históricos relevantes 

sobre o tema estudado, utilização de efeitos sonoros, além de metodologias e técnicas 

envolvendo a radiodramatização e a roteirização de peças ficcionais.  

A equipe também analisou diversas obras do autor escolhido, Nelson Rodrigues, 

em que foi possível identificar características como: diálogo simples e direto, expressões 

que evidenciavam a época, tom de humor e drama, predominância de base realista, 

linguagem inovadora, que influenciou até o teatro brasileiro, entre outras. Outro aspecto 

bastante trabalhado por Nelson é a angústia sexual retratada em seus intérpretes, 

normalmente, pelo fato de contrariarem os valores impostos pela sociedade. A partir 

disso, surgem as características cruciais da maioria de suas obras, em que o personagem 

tem como pessoalidade ser livre demais ou extremamente reprimido.  

Por conta desses fatos, a obra Delicado vai ao encontro das características do 

rádio e do gênero ficcional dramático. Assim, os alunos produziram o roteiro baseado no 

layout indicado por McLeish (2001), ensaiaram a história, gravaram no Laboratório de 

Rádio da USC e fizeram a edição das gravações. 
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5. DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO 

 

O radiodrama em questão foi inspirado no conto Delicado, presente no livro “A 

Vida Como Ela É...”, sendo necessária a exclusão de alguns personagens, pois eram 

“secundários” e não interferiam no decorrer da narrativa, e a criação de outros, para 

proporcionar maior dinamização, ajudando a história a fluir mais naturalmente. Exemplo 

disso é que, no texto original, Eusébiozinho, personagem principal, possui sete irmãs; já 

para adaptação foram utilizadas apenas quatro.  

Além disso, outras cenas foram ampliadas, tanto para produzir a peça no tempo 

pré-estipulado quanto para gerar uma história com mais detalhes visuais. Isto porque, 

durante o andamento da história 

 
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 fique 

decepcionado. (MCLEISH, 1999, p.179). 

 

Para tanto, mostra-se necessária a verossimilhança, por retratar o tema do 

homem homoafetivo no contexto da década de 50, no Rio de Janeiro. Desta forma, a 

história conta com a participação efetiva do narrador, que se envolve na construção da 

trama. A equipe optou por manter essa presença constante do narrador pelo fato de ser 

uma característica inerente às obras de Nelson Rodrigues. 

O personagem principal da peça radiofônica, Eusébiozinho, é descrito como um 

menino tímido e meigo, que cresce rodeado por mulheres, as quais o protegem do contato 

masculino, por considerarem inadequado o comportamento dos demais meninos para 

Eusébiozinho, como o uso de palavrões e a prática do consumo de cigarro, já que refletiam 

no menino uma pessoa do sexo feminino, assim como elas. 

Já Macário, pai de Eusébiozinho, foi caracterizado como machista, teimoso e 

obstinado por ter um filho homem, o que representava muito para a década de 1950. Há 

o desdobramento para que o menino venha ao mundo e, com a solução desse “conflito”, 

Macário acaba convivendo pouco com a criança, pois sofre um derrame fulminante, 48 

horas depois do nascimento do filho.  
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Flávia, companheira de Macário, é calma e paciente, e faz de tudo para realizar 

o desejo do marido. Durante a história, Flávia faz uma reflexão sobre todas as implicações 

que Laurindo, irmão de Macário, questiona sobre Eusébiozinho e decide que ele se case 

para acabar com as suposições do cunhado. 

Laurindo é o divisor de águas dentro da obra. No início, questiona o irmão, 

Macário, quanto à concretização do sonho. No nascimento de Eusébiozinho, ajuda o 

irmão a localizar a parteira. Mas, no decorrer da peça, percebe as atitudes e o jeito de 

Eusébiozinho, e propõe ao rapaz casar para que faça jus à postura de um homem. Já a 

parteira participa de duas cenas. É desconfiada e tem bom coração. Pela frase “Isso é uma 

honra”, referente a Macário ter um filho homem, indica submissão aos homens, outra 

peculiaridade marcante da década de 50. 

Joaquina, Serafina, Doralina e Carmelina são personagens com aparições 

esporádicas na peça, mas essenciais para o desenvolvimento e contextualização da obra 

e dos acontecimentos circundantes. Por meio delas, usufrui-se um pouco do tom de humor 

à luz de Nelson Rodrigues.  A equipe optou atribuir característica marcante a cada filha, 

espelhada na voz, a fim de rapidamente serem identificadas pelo ouvinte. Joaquina era a 

filha mais velha, de personalidade doce e calma; Serafina a  mais quieta, dura e de poucas 

palavras; Doralina era gaga, acentuando o humor da história; e Carmelina mais vaidosa, 

preocupada com aparências e bens materiais.  

Já as personagens Olga e Amélia participam apenas como pretendentes de 

Eusébiozinho, que arranja pretextos para não escolher nenhuma delas. Essas cenas 

também implicam em uma dose de humor. Iracema é a terceira pretendente e apresenta 

traços de uma menina, com corpo bem desenvolvido e estilo mais sensual, sendo que a 

própria voz da intérprete foi engrossada, para parecer mais provocante. Na primeira cena 

em que ela aparece, Eusébiozinho está prestes a arrumar outro pretexto para eliminá-la, 

mas é surpreendido pela mãe, Flávia, que interfere na fala e obriga-o a se casar com a 

moça. Outro traço da personalidade de Flávia é revelado nesta cena, pois, apesar de ter 

um temperamento tranquilo, ela se mostra firme nas decisões mais importantes, indicando 

a responsabilidade de ser uma viúva com cinco filhos.  

O coronel Floriano aparece no final da história para desvendar outro “conflito” 

presente no roteiro: o sumiço do vestido de noiva. Este personagem exemplifica o estilo 

de alguns policiais daquele tempo que tinham um jeito mais rígido. 
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A locução do narrador buscou conduzir o ouvinte em cada cena, alternando 

momentos com mudança de humor e de ritmo, transparecendo outra característica dos 

textos rodriguianos. A trilha sonora específica com ritmo puxado para o bossa nova é 

utilizada no início e meio da trama, quando a cidade do Rio de Janeiro é citada; a intenção 

é facilitar a criação de cenários imagéticos e localizar o ouvinte na história. Os efeitos de 

passagem foram escolhidos para combinarem com o enredo. Ao final, a trilha sonora 

selecionada faz referência à vida reprimida do personagem principal.  

Incluindo os efeitos sonoros e músicas, como trilhas sonoras, o radiodrama 

possui tempo total de 25 minutos e 04 segundos.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O rádio possui a magnitude de provocar a criação de imagens, sensações por meio 

da oralidade dos participantes, trilhas e efeitos sonoros. Pensando nisso, o conto Delicado, 

de Nelson Rodrigues, mesmo possuindo uma adaptação breve para a televisão, foi 

escolhido pelo grupo para uma adaptação livre, sem perder as características prementes 

da obra original, como linguagem simples, singular e contundente, ajustado ao meio 

radiofônico, e fomentando a reflexão sobre o preconceito sexual por meio da catarse. 

Por conta da transmissão da mensagem, evidencia-se a necessidade da reflexão e 

a transposição das barreiras que cercam o tema retratado no radiodrama. Para nós, que 

desenvolvemos este produto, fica o sentimento de realização por colocar em prática o 

conteúdo teórico aprendido. Além disso, foi um ótimo desafio trabalhar com a obra do 

nosso companheiro de profissão, o falecido jornalista e dramaturgo Nelson Rodrigues. 

Envolvemo-nos integralmente na produção e encenação do enredo, por isso 

avaliamos que o resultado foi satisfatório para todo o grupo, pois aprendemos mais sobre 

as características do rádio e dos programas de ficção, em especial o drama, como a 

elaboração do roteiro; aprimoramos a interpretação e reunimos diversas características 

em um mesmo produto para gerar imagens sonoras a quem o ouve. 

Acreditamos que conseguimos resgatar a dramatização no rádio ao desenvolver 

essa peça, pois se trata de um dos pontos fortes do veículo quando estava no seu auge e 

que, se bem trabalhada, é capaz de agradar uma faixa de público, principalmente se o 

produto fugir do comum e surpreender seus ouvintes. A escolha da obra é fundamental 

para um bom resultado, e a peça de Nelson Rodrigues foi crucial para a obtenção desses 
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efeitos, já que ele escreve de maneira inovadora em seus contos e isso contribui para a 

criação de um enredo agradável e impactante para o público. 
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