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RESUMO 

Este trabalho envolve a produção de uma peça de dramaturgia em rádio inspirada no 

romance “O Grande Gatsby”, de autoria do escritor norte-americano Francis Scott 

Fitzgerald, como atividade de avaliação da disciplina de Redação de Jornalismo 

Radiofônico, do curso de Jornalismo da Universidade Sagrado Coração, em Bauru, SP. A 

história retrata um romance proibido entre Joe Blacksby e Roxelle, no Harlem nova-

iorquino, na década de 70. O relacionamento serve de fundo para uma narrativa construída 

em meio à atmosfera inspirada na cultura Black, marcada por músicas dos gêneros soul, 

rythm and blues, funk, e norteada pelo forte apelo sensorial da época. No produto, a trilha 

sonora, ao lado dos personagens, protagoniza as ações e sinaliza sensações, sem que isso 

implique em pré-julgamentos morais. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho trata da produção de uma peça de dramaturgia em rádio inspirada no 

romance “O Grande Gatsby”, de autoria do escritor norte-americano Francis Scott 

Fitzgerald, como atividade de avaliação da disciplina de Redação de Jornalismo 

Radiofônico, do curso de Jornalismo da Universidade Sagrado Coração, em Bauru, SP. 

Todo o procedimento foi realizado no mês de novembro, no ano de 2014, nas extensões da 

instituição. 

Diferentemente da obra original, este produto, denominado como “The Great 

Blacksby”, é ambientado no bairro do Harlem, em Nova York, no ano de 1976. A escolha 
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desse contexto deve-se à forte influência da cultura Black, do comportamento liberal e 

fortemente sensorial do período e, sobretudo, à criativa produção musical norte-americana 

dessa década. 

Em comum com a obra de Fitzgerald, o produto radiofônico apresenta trama de 

caráter passional e social. Com forte apelo ao cenário urbano e costumes sociais na época 

dos anos 70, o enredo foi criado com base no estilo de narrativa de Fitzgerald, um romance 

que traz crítica ao sonho americano, com as devidas adaptações de época.  

No livro original de Fitzgerald, a trama se passa nos anos 20, em Nova York, e traz 

um cenário típico de sua produção literária: poder, ganância, sentimentos interpessoais, 

como amor, ciúmes e poder aquisitivo exacerbado. Em “The Great Blacksby”, a cidade foi 

mantida, já a época foi modificada. 

Na adaptação, a trama se passa 50 anos depois do original, em outro núcleo da 

cidade. O bairro do Harlem, de tradição negra em Nova York, foi escolhido para se abordar 

a mesma problemática escolhida por Fitzgerald, mas retratando casos de outro contexto 

social e histórico: o preconceito racial velado, expresso violentamente em forma de palavras 

e ações, tendo como pano de fundo o tráfico de drogas, em grande crescimento. 

Como a proposta desta radiodramatização não é provocar pré-julgamentos morais 

em relação às ações de seus personagens, a decisão foi atribuir à trilha sonora o papel de 

protagonista, ao lado do par romântico formado pelos personagens Joe Blacksby e Roxelle. 

Dessa forma, as músicas selecionadas não só proporcionam melhor ambientação de época e 

cenário em que transcorre a trama, como também sinalizam sensações, transportando o 

ouvinte para a atmosfera da história.  

Além da voz e da trilha sonora, foram utilizados outros elementos de finalidade 

sinalizadora, os efeitos sonoros, permitindo a organização e separação de cenas, sejam 

físicas ou temporais. 

 

2. OBJETIVO 

 

O objetivo principal da dramatização em rádio “The Great Blacksby” é utilizar os 

conhecimentos adquiridos através das aulas de Redação de Jornalismo Radiofônico para 

conduzir uma trama inspirada no estilo crítico e extravagante de F. Scott Fitzgerald, e 

transportar o ouvinte para a violenta região do Harlem, nos anos 1970. Para tanto, tem-se 

como objetivo específico criar uma narrativa protagonizada por trilha sonora composta por 
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músicas do gênero Black e efeitos, de forma a suscitar a sensorialidade. Ao final, pretende-

se que o ouvinte crie a imagem mental de um romance original ambientado no contexto 

histórico, social e cultural da vida do negro nos Estados Unidos, especificamente em 

Manhattan, na década de 70. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

Na década de 70, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, ocorreu um grande 

êxodo de moradores para bairros como Queens, Broklyn e Bronx. Essa migração, motivada 

pela tentativa de melhorar a vida dessas pessoas, acabou por deixar grande quantidade de 

pobres, ignorantes e desempregados no bairro do Harlem. Lá, de acordo com matérias 

veiculadas no jornal The New York Times, a renda das famílias era inferior a U$10.000 

dólares por ano. A taxa de criminalidade era alta, existia lixo espalhado, terrenos baldios e 

prédios em ruínas, contribuindo para o perigo que cercava os moradores da região. 

Nessa época, o rádio era porta-voz das músicas que, de alguma forma, vinham para 

demonstrar o peso da diferença social, do preconceito. Por conta de seu potencial de 

proporcionar entretenimento barato, acessível, e de sua forma ágil para transmitir 

informações, elaboradas de forma clara e concisa, o rádio configurou-se como companheiro 

de muitas pessoas em meio às mudanças sociais. 

De lá para cá, o rádio permanece como fiel companheiro dos ouvintes e as músicas 

do gênero Black continuam a embalar histórias, relembrando as contribuições da cultura 

negra para uma sociedade em ebulição, cujos fortes apelos sensoriais emanaram mudanças 

comportamentais e de costumes na década de 70, com traços que ecoam até hoje. 

Nesse sentido, o uso do rádio, da música Black e do contexto dos anos 70 justificam 

a adaptação da obra “O Grande Gatsby” como produto de dramatização em rádio. Em se 

considerando a sensorialidade presente na obra de Fitzgerald e na década de 1970, torna-se 

coerente a decisão por utilizar a trilha sonora como uma das protagonistas de um romance 

proibido, retratado em uma peça única de 13 minutos e 55 segundos de duração. 

Como a abordagem trata de temas como sexo, drogas e violência, o público a que se 

destina é formado por adultos de várias idades. A ambientação do radiodrama, construída 

com trilha e recursos sonoros criados em estúdio, remetem os ouvintes para o cenário e 

época delimitados, suscitando envolvimento com a história narrada. 
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4. MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

 

 Para a produção da peça radiofônica “The Great Blacksby” foi realizada pesquisa 

documental sobre o contexto histórico-social-político e cultural dos anos 70, 

especificamente nos Estados Unidos. Também foi importante recorrer a jornais, como o 

acervo do The New York Times, para conhecer a realidade da cidade de Nova Yok no 

período, em especial a região do Harlem. Nesse levantamento, sobressaiu-se a questão 

racial, motivando leitura de notícias sobre o tema, bem como as contribuições da cultura 

negra, cujas manifestações musicais evidenciam-se por terem atingido escala global. 

 Paralelo a isso, foi realizada pesquisa musical, para identificar músicas que 

pudessem ser utilizadas para ambientar a história, uma vez que a decisão foi por ter a trilha 

sonora como uma das protagonistas da peça. Para sustentar essa decisão em forma de 

narrativa radiofônica, foi necessária pesquisa bibliográfica sobre os temas rádio, linguagem 

radiofônica e roteiro. 

Nesse processo, confirmou-se o perfil do rádio como veículo de comunicação ágil, 

informativo e de ampla difusão, capaz de atingir todos os tipos de classes sociais. A 

versatilidade do rádio se expressa em sua definição: 

 

veículo de radiodifusão sonora que transmite programas de 

entretenimento, educação e informação. Música, notícia, discussões, 

informações de utilidade pública, programas humorísticos, novelas, 

narrações, de acontecimentos esportivos e sociais, entrevistas e cursos são 

os gêneros dos programas. (FERRARETTO, 2001, p.23). 
 

Sob esse conceito, avalia-se que uma peça radiofônica tem possibilidades efetivas de 

transmitir o que aconteceu na década de 70, no Harlem nova-iorquino, a partir de uma 

história ficcional inspirada no livro “O Grande Gatsby”, cuja leitura foi realizada a fim de 

identificar as principais características literárias da trama e de seu escritor, F. Scott 

Fitzgerald, de forma a manter no texto adaptado as referências de inspiração. 

Isto é possível, reforça Meditsch (2008), porque o rádio tem o poder de afetar as 

pessoas, quase que pessoalmente, pois oferece um mundo de comunicação não expressa 

entre o escritor e quem ouve, transformando a psique e a sociedade numa única câmara de 

ecos. 

Nesse sentido, a peça radiofônica pode ser considerada um formato interessante e 

criativo, pois incentiva o ouvinte a usar a imaginação, com a ajuda da descrição de 
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pequenos detalhes e a música, que vem para completar a ambientação – diante da falta de 

recursos visuais, os recursos sonoros devem preencher essa lacuna. Neste produto, as trilhas 

sonoras foram todas utilizadas para criar ambientes a ponto do ouvinte se sentir realmente 

imerso na trama. 

As músicas selecionadas remetem à época ambientada e a narração estrutura-se em 

diálogos breves, ágeis e simples, cujos detalhes sutis permitem construir uma história 

verossímil e próxima. Os efeitos sonoros utilizados vão desde ruídos de bares até sons que 

remetem ao ato sexual, tudo a fim de trazer o ouvinte para o ambiente descrito, para sentir-

se parte da história. 

 

5. DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO  

 

A peça radiofônica “The Great Blacksby” deve ser entendida sob duas perspectivas: 

a sonora, definida como uma das protagonistas da história, além de elemento sensorial e 

sinalizador, e o roteiro, cuja narrativa procura valorizar o que o rádio tem de melhor: a 

agilidade, o diálogo mental e a capacidade de criar cenários sonoros. 

Para a ambiência, foram selecionados recursos sonoros que suscitassem a ideia de 

sons ambientes, como roncos de carro, ruídos de bares, pessoas conversando, sons de 

hospitais, referências a uso de drogas e sexo, etc. Alguns efeitos foram gravados 

artesanalmente nos estúdios da Universidade Sagrado Coração, inspirados pelos 

experimentos de Ernest Hemingway e Orson Welles, na produção de um documentário 

sobre a Guerra Civil Espanhola. Um trecho do discurso de Martin Luther King também foi 

utilizado no radiodrama, na cena em que a narradora fala dos problemas sociais que os 

negros sofreram nos Estados Unidos nas décadas passadas. Outro artifício foi a mastigação 

da goma de mascar durante a interpretação, que pode ser notada na voz da narradora, hábito 

que ajuda a compor as características da personagem. 

Para a trilha sonora, foram selecionadas músicas condizentes com a época 

ambientada, 1976. Músicos como Curtis Mayfield, Aretha Franklin, The Meters e Marvin 

Gaye foram escolhidos por abordarem temas caraterísticos dos negros do século XX. 

Preconceito, união, luta pelos direitos sociais, violência, amor e sexo compunham as letras e 

melodias desses artistas, que falavam por todo um povo. As músicas, além de permitirem a 

ambientação, foram cautelosamente editadas para indicar trocas de cenários e personagens. 
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Cada personagem tem uma trilha sonora própria, que apresenta a figura para o 

público. O protagonista Joe Blacksby, por exemplo, tem como trilha James Brown. A 

proposta é que cada tema defina bem a personalidade dos personagens, seja pelo ritmo ou 

pela letra. Já nos cenários, a música escolhida teve como critério sua origem; a marcha 

tradicional, conhecida como “Second Line”, por exemplo, foi usada quando a protagonista 

Roxelle conhece Black em New Orleans. 

A trilha sonora do produto busca romper a tensão causada pelo tema duro da 

realidade retratada, criando um clima bem humorado, podendo ser considerado algumas 

vezes como escracho. Essa maneira de criação de cena sonora faz com que o ouvinte 

desenvolva sensações diferentes das esperadas, causando um estranhamento inicial seguido 

de mudança de temperamento inconsciente. 

Entre os artistas selecionados para a trilha sonora encontram-se The Meters, Aretha 

Franklyn, Fred Wesley, James Brown, Marvin Gaye, Bill Withers, Ann Peebles, Kool & 

The Gang, Little Walter, The Temptations. 

Para que a trilha sonora proporcionasse o sentido desejado, o roteiro foi centrado na 

figura da narradora, Roxelle; é ela que na maior parte do tempo descreve o cenário e 

comenta sobre os demais personagens. Roxelle, em grande parte da peça, é um narrador 

participante, pois fala da história ao mesmo tempo em que dela participa. Conhece tudo 

sobre a trama e sobre o enredo. Em outros momentos, atua como narrador onisciente, pois 

sabe o que se passa no íntimo das personagens, conhece suas emoções e pensamentos. 

As falas de Roxelle e suas observações sobre cenas e personagens predominam no 

roteiro, que traz poucos diálogos, somente quando precisam reforçar sensações e 

características de ambientação. A linguagem chula e informal foi usada propositalmente, já 

que, no livro original, gírias características do meio foram utilizadas para criar veracidade. 

A linguagem foi adaptada à época e ao contexto abordados. 

A linguagem ágil se reflete na opção por um produto de curta duração. “The Great 

Blacksby” tem 15 minutos. De falas e edição repleta de cortes rápidos, imersos em cenas 

sensoriais, a peça proporciona entretenimento agradável, divertido e rico, por conta das 

referências musicais utilizadas. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Com os conhecimentos das aulas de Redação de Jornalismo Radiofônico, aplicados 

às técnicas de pesquisa desenvolvidas em outras disciplinas laboratoriais do curso de 

Jornalismo, tem-se como produto deste trabalho a peça radiofônica “O Grande Blacksby”. 

A trama conduz a história por meio de trilha sonora e gírias, dando veracidade ao 

personagem, cujo contexto social indica como era a vida, social e cultural do negro do 

Estado Unidos na década de 70. 

O Harlem, palco da ação da história, era aonde se concentrava a maior quantidade 

de negros, pobres e desempregados. O clima de penúria é percebido pela concepção de 

cenários sonoros, que indicam lixo acumulado na rua, junto a prédios abandonados devido à 

mudança de várias famílias para outros bairros em busca de uma vida melhor. Roxelle e Joe 

Blacksby também sonham com uma vida melhor, divertida, mas a busca pelo poder nem 

sempre resulta no final esperado. 

Nesse sentido, a peça “The Great Blacksby” acompanha a trama que lhe inspira, “O 

Grande Gatsby”, do escritor F. Scott Fitzgerald, que retrata a história de uma sociedade rica 

de pele branca que na busca por poder, dinheiro e mulheres utiliza todas as formas para 

conseguir o resultado esperado. O radiodrama aqui abordado vem com outra angulação: a 

disputa ainda é pelo poder, dinheiro e mulheres, mas os personagens são negros, com uma 

linguagem mais informal, usam gírias e vivem em um ambiente degradante, mas rico em 

referências musicais e sociais. Daí a utilização criteriosa e rigorosa de trilha sonora e efeitos 

sonoros.  

Como futura jornalista, avalio ser importante ressaltar a importância de programas 

de rádio como o “The Great Blacksby”, que proporciona entretenimento e cultura aos 

ouvintes, motivando-os a compreender, e não julgar, o comportamento de pessoas inseridas 

em um determinado contexto social. 
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