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RADIONOVELA – Amor e Fé 

 

1. RESUMO 

 

Este trabalho apresenta a radionovela Amor e Fé, desenvolvida pela agência 

experimental Uzze para a disciplina de Linguagem e Produção em Rádio. O rádio por 

ser um meio cuja estrutura não se permite a utilização de imagens, pode ser visto 

como o meio repleto de dificuldades, se comparado à televisão, revista, jornais outros 

meios de comunicação atuais. A linguagem audiofônica e sonora tem a 

responsabilidade de fazer com que o receptor compreenda de forma clara, todos os 

aspectos que estão sendo transmitidos, ou seja, sugerir ao ouvinte através da 

imaginação uma imagem ou cena de toda narrativa contada por trás dos microfones, 

essa difícil tarefa executada pelos profissionais do rádio. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Amor e fé; criação; produção; radionovela; rádio. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Considerando o rádio como um dos mais fortes meios de comunicação em 

massa e sua característica de ser o primeiro meio de comunicação eletrônica a chegar 

ao ambiente doméstico, torna-se essencial a utilização do mesmo quando o objetivo 

for fazer com que uma mensagem atinja um determinado público-alvo. Por muito 

tempo se especulou a extinção do rádio dos meios de comunicação, mais com o 

desenvolvimento tecnológico aplicado no seguimento, essa possibilidade passa cada 

dia mais distantes, e as rádios vão ganhando cada vez mais espaço entre os maiores 

meios de comunicação como a televisão, revista, jornais entre outros, seu enorme 

poder de expansão faz com que as mensagens transmitidas nesse ambiente atinjam 

regiões que muitos meios não chegam, as mensagens podem ser transmitidas ao vivo 

em tempo real, ou gravadas e reproduzidas posteriormente. 

 

3. OBJETIVO 
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 Este trabalho acadêmico tem como objetivo o desenvolvimento de um 

programa radiofônico, utilizando-se de todos os aspectos disponíveis e aprendidos 

durante disciplina de produção em rádio, colocar em prática todo conhecimento de 

técnica e estética utilizadas para criar e orientar nas criações e matérias pertinentes 

nas atividades no rádio, compreender todas as formas e maneiras de aguçar a 

imaginação do ouvinte e com que frequências são utilizadas. 

 

4. JUSTIFICATIVA 

  

 A radionovela desenvolvida é uma história fictícia, baseada na peça de teatro 

“O Santo Milagroso”, criada pelo escritor Lauro Cesar Muniz, famoso autor de 

telenovelas, roteiros cinematográficos e peças teatrais. 

 Com o roteiro adaptado, manteve-se a mesma linha utilizada por Lauro Cesar 

Muniz, portanto aplicando uma linha mais humorística e de fácil compreensão, a 

narração com a voz mais imposta transmite um ar de novela, e ajuda o ouvinte a 

compreender melhor o que de fato está acontecendo, as cenas com tons de humor 

deixa o que possivelmente seria um pequeno desconforto entre católicos e 

protestantes, com um ar mais engraçado e descontraído o desfecho de toda confusão 

em tom de humor ajuda a fortalecer essa teoria. 

O desenvolvimento de roteiro, gravação, vozes, edição e fechamento da 

radionovela foram realizados pelos alunos do grupo, supervisionados pelo professor 

orientador do trabalho e pelo técnico responsável pelo laboratório de rádio da 

instituição. 

 

5. MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

 

 Todos os métodos utilizados para a produção da radionovela foram criados a 

partir da imaginação do conjunto, as trilhas de introdução e saída para comerciais, 

foram gravadas utilizando-se da junção de instrumentos reais, com instrumentos 

virtuais (sample), os sons de ambiência utilizados nas cenas (Praça, ponte e porta 

batendo) foram captados com a utilização de um Smartphone, disposto em um local 

com as características sonoras descritas no roteiro, os efeitos de ambiência na igreja 

(reverberização), foram aplicados na ilha de edição com um software específico, as 
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gravações (vozes) foram realizadas em um mesmo ambiente (estúdio) utilizando-se 

da função Multitrack, organizadas posteriormente na ilha de edição. 

 

6. DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO  

  

 O primeiro passo foi a adaptação da peça de teatro, para o formato roteiro de 

rádio, após aprovação dos orientadores se iniciaram as seleção dos atores e papéis, 

após esse processo novas adaptações foram realizadas no roteiro, deixando-o mais 

próximo da linguagem adequada e parecida com a do interpretador, o processo de 

gravação se iniciou com a narração principal, vindo em sequências com as falas de 

padre José, Terezinha, Dito e pastor Camilo. O processo se estendeu por uma 

semana, até que todas as falas fossem gravadas, conforme o roteiro, a edição foi feita 

em ambiente particular facilitando aplicação de todos os elementos previstos a critério 

da equipe, a conclusão se deu com aplicações de break-comerciais nos intervalos na 

radionovela. 

6.1. ROTEIRO 

Título 

Amor e Fé 

Formato 

Radionovela 

Tempo 

18’10’’ 

Agência Experimental  

Uzze 

Aprovação do Professor / Data 

 

RADIONOVELA - AMOR E FÉ 

 

Personagens: DITO - Carlos TEREZINHA - Rafaela Dias PADRE JOSÉ - Ricardo 

Azevedo PASTOR CAMILO - Reinando Ferreira NARRADOR - Josué Silva 

 

Trilha da Novela - Música personalizada  

Créditos Finais - Amor é filme - O Teatro Mágico.  

(Trilha novela) 

NARRADOR - No capítulo anterior padre José e pastor Camilo se encontraram por 

acaso no ribeirão do pequeno vilarejo de São José dos Milagres. Amantes da 

pescaria iniciaram então uma disputa para ver quem pegaria o maior peixe. 

DITO - (barulho) Vai! Puxa! A dele é maior... 
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PADRÉ JOSÉ - O que Dito? A vara? 

DITO - Não, a linha. (Barulho de vara) Calma seu Vigário que é nosso. O mesmo 

peixe! BAITA PEIXÃO, metade pra cada um. 

 

NARRADOR - Para solucionar o problema Dito, o coroinha do padre José propôs 

que eles tirassem na sorte, quem ficaria com a cabeça e quem ficaria com o rabo. 

Pasto Camilo por azar acabou ficando com o rabo, mas antes de ir embora convidou  

padre José para uma revanche, mas agora numa  partida de xadrez, combinaram 

então que se encontrariam na sacristia da igreja depois da missa, sem que ninguém 

os visse. Mas os dois sem perceber acabaram por trocar suas sacolas, pois não 

perceberam que eram idênticas. Ao chegarem a casa e perceber o engano enviaram 

Dito e Terezinha para fazer a troca.    

 PRIMEIRO ENCONTRO NA PONTE 

(Trilha Casal de fundo) 

DITO - Ei a senhora não é irmã do pastor Camilo? 

TEREZINHA - Sou... Você não é o filho do padre José? 

DITO - Filho, não, que padre não tem filho. Eu só fui criado por ele. 

TEREZINHA - Mesma coisa... 

DITO - Essa sacola é a nossa? 

TEREZINHA - É sim... Essa é a nossa? 

DITO - Sim... Já me disseram que a senhora era branca como cera... Agora te 

olhando acho que a cera é que é branca como à senhora... Um  pouquinho de sol aí 

não ia lhe fazer mal... 

TEREZINHA - O sol me arde à pele... 

DITO - No começo arde, depois acostuma. É assim com tudo... Depois que dói 

engrena e é uma maravilha. É só experimentar... 

TEREZINHA - Uma vez eu dei uma escapulidinha de casa e vi uma procissão de 

sua igreja. Agora me lembrei de você com aquela roupa...  Não era feia... Era muito 

bonita... Minha avó tinha um vestido parecido. 

DITO - Já disse mil vezes ao seu vigário, que nós precisamos acabar com essa 

historia de saia vermelha, as moças não me topam por causa disso. 

TEREZINHA - Mas as moças não são católicas? 
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DITO - São católicas dentro da igreja. 

TEREZINHA - Deve ser uma beleza a igreja por dentro... 

DITO - Hoje vai ter reza, se a senhora quiser ver, protestante pode entrar... A 

senhora... 

TEREZINHA - Eu preferia que você não me chamasse de senhora... Estou solteira a 

bastante tempo mais ainda não sou uma senhora... Me chame de você. 

DITO - Ah... Pois não... A senhora manda... Quer dizer, você manda. 

TEREZINHA - Repete. 

DITO - O que?  

TEREZINHA - Você. 

DITO - Você! 

TEREZINHA - Ai... Isso é tão excitante! 

DITO- Muito. 

TEREZINHA - Qual é mesmo o seu nome? 

DITO - É Benedito, é feio, eu sei, mas é o nome do santo de devoção do seu Vigário, 

São Benedito, é meu padrinho. Compadre de seu vigário, que é meu pai adotivo. 

TEREZINHA - Eu me chamo Terezinha. Já ia me esquecendo, isso é seu, São 

Pedro, estava na sacola. 

DITO - Obrigado, Eu também tenho que te dar uma coisa... 

TEREZINHA - O que é? 

DITO - Adivinha. 

TEREZINHA - Adivinhar como? 

DITO - É de comer... 

TEREZINHA - Ah então é bombom, ai como eu gosto de bombom. 

DITO - É fruta 

TEREZINHA - Fruta? Mexerica, como eu gosto de mexericas... 

DITO - Não é... 

TEREZINHA - Mamão, eu sou louca por mamão... 

DITO - Também não... Feche os olhos e sinta, pode fechar não se assuste, 

adivinhe... 

TEREZINHA - (respira forte) Maça!  
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DITO - Como você é esperta agora dê uma dentadinha... (barulho de beijo roubado) 

TEREZINHA - Benedito!  

DITO - O que foi? 

TEREZINHA - Acho que vou ter uma coisa! Meu coração esta disparando, como um 

trem. 

DITO - Deixa-me ver... 

TEREZINHA - Dito, o coração é mais pra cima... Mas pode deixa ai mesmo. Esta 

passando... Passando... Passou. Mas ficara o pecado esse nunca desaparecerá! 

DITO - As moças de minha igreja quando cometem algum pecado, rezam , beijam o 

santo e o pecado some na hora. 

TEREZINHA - Será? 

DITO - Pode ficar com esse, para casos de emergências. Quando podemos nós 

encontrar de novo? 

TEREZINHA - Acho que nunca mais, você é de lá, eu sou de cá... 

DITO - Seu Vigário resolve isso, ele tem conselho pra tudo. Te espero na praça a 

sete em ponto, para irmos falar com ele. 

TEREZINHA - Não sei se vou poder, (voz distante) tenho medo do meu irmão 

Camilo 

 

NARRADOR - Terezinha vai para casa pensando em Dito, e um pouco antes da 

hora marcada ela sai escondida de seu irmão Camilo, que logo também sai para sua 

partidinha de xadrez com o padre. Segue então às escondidas para a Sacristia da 

igreja católica, o que o Pastor não imagina é a surpresa que o espera. 

 O ENCONTRO NA PRAÇA 

            (Trilha Casal de fundo) 

 

TEREZINHA - Como vai? 

DITO - Você veio... 

TEREZINHA - Cheguei agora... Quase não venho por sorte meu irmão não me viu 

sair... 

DITO- Você trouxe o santo? ...    
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TEREZINHA - Trouxe. 

DITO- Então posso te dar um beijo? Depois é só beijar o santo... 

TEREZINHA - Tenho medo de morrer do coração. 

DITO- Não tem perigo. 

TEREZINHA - Hoje á tarde, só de me lembrar daquele beijo meu coração dava 

pinotes... Você me deixa tonta... 

DITO - Você ainda não viu nada. (barulho de beijo) 

TEREZINHA - Dito! ...você abusou.  

DITO- É só dar dois beijos no santo... 

TEREZINHA - Com esse santo você vai longe, Ai... Ai... 

DITO - O que foi? 

TEREZINHA - Meu coração esta voltando a disparar. 

DITO - Faz “um nome do padre” 

TEREZINHA - Como é? 

DITO - “Em nome do Padre, do filho, do espírito santo, amém” beija a mão, não a 

minha mão, a sua! 

TEREZINHA - Ah, mas para que se faz tudo isso? Padre, filho, santo? 

DITO - Não sei, só sei que da certo. Venha, vou te mostrar a igreja. 

 NA IGREJA  

NARRADOR - É isso mesmo, Dito vai levar Terezinha para a Sacristia da Igreja para 

completar a confusão.  Vamos para um rápido intervalo, e você ouvinte não perca o 

próximo capitulo de Amor e Fé, só aqui na UZZE FM. (comercial).  

(trilha da novela para voltar)  

(Escutando Batidas de Porta) 

PADRE JOSÉ - Quem é? 

DITO - Sou eu seu Vigário e Terezinha 

(Surrando) 

PASTOR CAMILO - (Sussurrando) Ai Deus é minha irmã, e agora? 

PADRE JOSÉ - Saia Pela outra Porta... 

PASTOR CAMILO - Pelo altar? Isso nunca. 
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PADRE JOSÉ - Santo Deus deixe de preconceito Pastor Camilo.  

(Batidas na porta) 

DITO - (gritando) Seu Vigário Abra a Porta o que esta acontecendo? 

PADRE JOSÉ - (gritando) Um momento Dito. Estou me vestindo.  Pastor Camilo 

entre no nicho e se cobra com esse pano roxo depressa. 

PASTOR CAMILO - Como Santo? Isso nunca! 

PADRE JOSÉ - Não há outra saída 

PASTOR CAMILO -(resmungando) Há esta bem. 

 

NARRADOR - Padre José então arruma o Pastor no Nicho com as mãos cruzadas 

na barriga, coberto por um pano roxo, como um verdadeiro SANTO.  

 

(Batidas na Porta) 

PADRE JOSE - Já vou abrir Dito. 

DITO - Seu Vigário, essa é uma amiga. 

TEREZINHA- Amiga? 

DITO- Beija a mão! 

TEREZINHA - Pronto. 

DITO - Não, a sua mão... A mão do se vigário, ela não sabia seu vigário, ela é 

protestante. 

PADRE JOSÉ - Protestante. 

DITO - Ela é irmã do senhor Camilo, o pastor. 

PADRE JOSÉ - Sei... Sei... 

TEREZINHA - Tudo aqui é bonito. Onde esta a imagem de são Benedito, seu 

padrinho? 

DITO - De baixo do pano roxo, como os outros, é costume na quaresma agente 

descobre o santo no sábado de Aleluia... (espantado) Uai...que santo é esse, seu 

Vigário? 

PADRE JOSÉ - Ah, sim, chego agorinha pouco. 

DITO - BAITA SANTÃO, que santo é? 

PADRE JOSÉ - São... São... 
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TEREZINHA - São Sansão? 

PADRE JOSÉ - São Francisco. 

DITO - Xavier? 

PADRE JOSÉ - Assis. 

TEREZINHA - São Francisco de Assis! Já ouvi falar muito dele, gostaria de ver como 

ele é. 

DITO - Pode levantar o pano, seu Vigário? 

PADRE JOSÉ - Não! É pecado. 

TEREZINHA - Nossa Senhora eu conheci. 

PADRE JOSÉ - Conheceu? 

TEREZINHA - Na procissão do ano passado! O Camilo ficou sabendo que eu assisti 

e fechou o tempo lá em casa. 

PADRE JOSÉ - Ele achou ruim, é? 

DITO - Tudo ele acha ruim seu Vigário, só implica. 

PADRE JOSÉ - Que isso, Dito. Com certeza o senhor Camilo tem suas qualidades. 

TEREZINHA - Tem suas qualidades, sim: Come bem, e anda muito bem vestido. 

Uma sujeirinha de nada na roupa ele já acha ruim. E sou eu que limpo! 

DITO - Sabe por que o Pastor protestante não ajoelha quando reza? Pra não sujar 

as calças! (Tom de risos) 

PADRE JOSÉ - Ora Dito, que bobagem. 

DITO - Ele passa o dia inteiro metido dentro daquele clube dele. 

TEREZINHA - Que clube? 

DITO - Seu Vigário disse que a igreja de vocês parece um clube de reunião. 

PADRE JOSÉ - Dito! 

DITO - Reunião do Partido do Coronel Chiquinho. 

PADRE JOSÉ - Eu disse... Religião do partido. 

DITO - Não senhor, reunião do partido mesmo, Até falou que o pastor Camilo 

protegia o comunista! 

PADRE JOSÉ - Dito! 

TEREZINHA - Tirando os defeitos ele não é uma pessoa má. 
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DITO - Você é uma moça muito bondosa, eu até gostaria de casar com você, nem 

que fosse pra casar nas duas igrejas. 

TEREZINHA - Casar comigo? (som zonzo de pássaro) Não brinque Dito, meu 

coração é fraco. 

PADRE JOSÉ - Você se casaria lá? 

DITO - Não, eu iria lá só pra constar, eu sei que o senhor não vai gostar, mas... O 

Deus não é o mesmo? 

JOSÉ - Bem, que é, é... 

DITO - Então dá na mesma, o principal é a gente agradar a Deus. Os Santos não 

são muito importantes. 

PADRE JOSÉ - Quem lhe disse isso? 

TEREZINHA - Fui eu! 

DITO - Quando ela reza, passa por cima dos Santos e reza direto a Deus. Porque a 

gente não faz o mesmo? Diminui a burocracia. 

TEREZINHA - Ah! Mais rezar pra Santo é tão bonito! Até gostaria de rezar diante de 

uma imagem bonita. 

DITO – Eu te ensino. Ajoelha aqui, vamos rezar para São Francisco. 

PADRE JOSÉ - Não! 

DITO - Por quê? 

PADRE JOSÉ - Por que... Ainda não está bento! 

TEREZINHA - O que quer dizer bento? 

DITO - É o negócio que o Padre faz para o Santo ficar valendo. (estala os dedos) 

TEREZINHA - Então benta ele, agora, seu Vigário. 

PADRE JOSÉ - Agora não, só amanhã na missa. Estou de saída. (bate a porta) 

TEREZINHA - Queria te ver com aquela saia. 

DITO - Está aqui. 

TEREZINHA- Igual à roupa que minha avó usava (caçoando)  

DITO - Essa roupa é meu castigo. 

 

(Muito barulho de trovão, de terror, estrondos... o barulho vai diminuindo 

conforme  surgir as falas) 



 11 

 

Terezinha - (grita com medo) Dito!!! 

(som fundo) 

PASTOR CAMILO - (com voz de fantasma, como se fosse o santo falando) Vossos 

Corações seguem crenças diferentes, não podem se juntar. 

DITO - MI-LA-GRE. 

PARTOR CAMILO - Terezinha... Vá para sua casa e siga os ensinamentos  de seu 

irmão, ele é o melhor irmão do mundo, ( se empolga e continua) e lindo, gostoso... 

TEREZINHA - O que?  

PARTOR CAMILO - (Camilo cai em si) Vá Terezinha de pressa... 

TEREZINHA - Si-Sim. (bate a porta) 

DITO - (sai gritando) MILA... MILA... MILAGRE! (bate a porta) 

 

NARRADOR - É a confusão esta formada. Como vai ficar o amor de Dito e 

Terezinha? Se você também quer saber, fique ligado vamos para um rápido intervalo 

mais já voltamos, com mais Amor e Fé, só aqui na UZZE FM. (comercial). 

 

(TILHA DA NOVELA) 

 

NARRADOR - Terezinha apaixonada por Dito e pela igreja Católica leva a estampa 

de um santo para casa, toda feliz pulando e cantarolando ela nem percebe que o 

irmão esta em casa. 

 TEREZINHA E CAMILO 

TEREZINHA - (música) Louvando a Maria, o povo fiel, a voz repetia de são Gabriel: 

Ave, ave, ave Maria... Ave, ave Maria... 

PASTOR CAMILO - Terezinha! O que é isso em sua mão? 

TEREZINHA - É... É... Um jogador da seleção. 

PASTOR CAMILO - Me de isso aqui menina. 

TEREZINHA - Meu são Francisco 

PASTOR CAMILO - É São Pedro, em que posição ele joga? 

TEREZINHA - Ontem eu me esqueci de entregar ao padre. 
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PASTOR CAMILO - Parece que um sopro celeste que me chega aos ouvidos diz: “A 

Terezinha não está contando a verdade” 

TEREZINHA - É que eu ganhei o santo de um moço, que eu num conheço. 

PASTOR CAMILO - Oh... Novamente o sopro: “A Terezinha não esta contando a 

verdade...”. 

TEREZINHA - O moço é... É... O Dito, sacristão católico. 

PASTOR CAMILO - E por que foi que ele te deu esse santo, essa estampa? 

TEREZINHA - É que ontem eu fui com o Dito na igreja católica e aconteceu uma 

coisa tremenda. 

PASTOR CAMILO - Aposto que a coisa tremenda foi um milagre. 

TEREZINHA - Foi... Eu estava com o dito na sacristia e ouvi... 

PASTOR CAMILO - Um santo falar. 

TEREZINHA - Foi. Como é que você sabe? 

PASTOR CAMILO - Isso acontece todos os dias na igreja deles. Os santos católicos 

são muito falantes, chorosos e fabricantes de milagres. Terezinha, como você é 

ingênua. Você foi sugestionada. 

TEREZINHA - Sugestionada? 

PASTOR CAMILO - Enganada, iludida. 

TEREZINHA - Quer dizer então que foi tudo ilusão? 

PASTOR CAMILO - Exato! 

TEREZINHA - O santo não falou nada? 

PASTOR CAMILO - Claro que não. Porcelana não fala. Você já ouviu o prato falar, a 

travessa chorar? Pois é porcelana do mesmo jeito. 

TEREZINHA - Oh... É isso mesmo Camilo, que bom, que bom, eu vou ser 

desencalhada.  

PASTOR CAMILO - Desencalhada? 

TEREZINHA - O único empecilho era o conselho do santo, mas se o santo não falou 

nada, eu e o Dito podemos casar... Parece incrível, mas o Dito quer se casar 

comigo! 

PASTOR CAMILO - Que absurdo! 

TEREZINHA - É que você não viu quando aconteceu pela primeira vez. 
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PASTOR CAMILO - Aconteceu o quê? 

TEREZINHA - É... Uma coisa... Na ponte. 

PASTOR CAMILO - Uma coisa? Que coisa? 

TEREZINHA - Coisas... Coisas íntimas, Camilo. 

PASTOR CAMILO - Íntimas? Terezinha minha irmã você precisa-me contar tudo. 

TEREZINHA - Não... O sopro se encarrega disso, eu tenho vergonha. 

PASTOR CAMILO - Vergonha? Terezinha, Santo Deus, o que foi que aconteceu? 

TEREZINHA - Benedito e eu. 

PASTOR CAMILO - Benedito e você... 

TEREZINHA - Nós ficamos sozinhos na ponte... Aí conversa vai... Conversa vem... 

Aí ele... Não! 

PASTOR CAMILO - Aí ele...? Continua. 

TEREZINHA - A maça! Ele... Ele me arrancou um pedaço da maça... 

PASTOR CAMILO - Maça! Gênesis, capítulo três, versículo seis! 

TEREZINHA - Gênesis? 

PASTOR CAMILO - Ele comeu o fruto proibido da minha irmã. Oh céus! 

TEREZINHA - É pecado, Camilo? 

PASTOR CAMILO - Você ainda pergunta? Ele vai ter que se casar com você! 

TEREZINHA - Casar? Casar? Você acha que podemos? 

PASTOR CAMILO - Podem não. Devem! 

TEREZINHA - Camilo! Eu sabia que você entendia aquele santo não entende de 

nada. Vou falar com o Dito. 

 

NARRADOR - Terezinha então aflita irá atrás de Benedito para propor casamento, 

não perca ouvintes é no próximo capitulo de Amor e Fé aqui na UZZE FM. 

(comercial) 

 

(TRILHA NOVELA) 

(TRILHA CASAL) 

 FINAL  

TEREZINHA - Dito! Dito... Nós podemos casar Dito! 
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DITO - Que foi? 

TEREZINHA - Podemos ser marido e mulher... 

DITO - Calma, Terezinha, o que deu em você? 

TEREZINHA - Este Santão não entende de nada. 

DITO - Terezinha! 

TEREZINHA - Meu irmão disse que podemos nos casar  

DITO - Casar contra a vontade de São Francisco milagroso? 

TEREZINHA - Milagroso uma ova, porcelana não fala. 

DITO - Crê em Deus padre! Meu santo, perdoai essa hereje. 

TEREZINHA - Meu irmão falou garantindo pela bíblia, se nós não casarmos vamos 

contrariar os capítulos da bíblia e contrariando a Santa Gênesis. 

DITO - São Francisco é mais importante, não se engana nunca. 

TEREZINHA - O Camilo também nunca se engana nessas coisas de bíblia, o 

milagre foi sugestão. 

DITO - Sugestão de quem? 

TEREZINHA - Foi ilusão, mentira. 

DITO - Terezinha, que sacrilégio, eu escutei muito bem. E... Acho melhor você ir 

embora, ordem de São Francisco, por intermédio do Espírito Santo... 

TEREZINHA - Espírito de porco, isso sim, ta bom, não volto mais, nem que chore 

feito uma travessa. 

Dito - Terezinha Travessa não chora querida. 

(barulho de porta batendo) 

 

NARRADOR - Depois de tantas confusões, Pastor Camilo pensou muito e resolveu 

dizer toda a verdade para Terezinha, que junto com ele foi até a igreja católica 

conversar  com o Padre José e Benedito , percebendo o quanto os dois se amavam, 

resolveram permitir o casamento. 

 

PASTOR CAMILO - Mas o casamento tem que acontecer na minha igreja. 

PADRE - De jeito nenhum, esse casamento tem que acontecer aqui na igreja 

católica. 
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DITO - Pronto, agora danou-se tudo.  

(Trilha final) 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES  

 

 Pode-se obervar que nos dias atuais, radionovelas não são mais produzidas 

com a mesma frequência de antigamente, isso pelo fato de que vivemos em uma era, 

onde o audiovisual possui um maior poder de aceitação por parte do publico, nos anos 

40 e 50 as produções possuíam aspectos mais fortes, e eram mais trabalhados, um 

dos fatores que mais contribuíam para evolução e criação dessas radionovelas, era o 

fato de as famílias se reunir para acompanhar essas histórias, hoje a televisão ocupou 

esse espaço e consegue atrair praticamente 99% do público noveleiro, as 

radionovelas ainda existem, são produzidas com menos freqüência, mais agora 

utilizando-se de novos métodos de produção. 

 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

MCLEISH, Robert. Produção de rádio: um guia abrangente de produção 

radiofônica. São Paulo: Summus, 2001. 

 

CALABRE, Lia. No tempo das radionovelas. Comunicação & Sociedade, São 

Bernardo do Campo, PósCom-Metodista, a. 29, n. 49, p. 65-83, 2º sem. 2007. 

 

AITCHISON,Jim. A propaganda de rádio do século XXI. Editora Bossa Nova: São 

Paulo,2009.Cap.1 E 3 


