






  Você abriu uma gravadora de rádio 
com 2 colegas e estão em busca de um 
novo nicho de mercado. A tarefa da 
equipe é elaborar uma telenovela 
interessante para cativar os ouvintes a 
escutarem a estação de vocês. Essa é 
uma estratégia interessante, já que o 
brasileiro é conhecido por apreciar 
telenovelas . 

  Não vale contar uma história até o 
final, apenas algumas cenas que deem o 
“gostinho” da trama inteira, pois vocês 
querem que seus ouvintes sintonizem 
sua estação para escutar o 
desenvolvimento da trama. 



Para elaborar a radionovela, vocês 
devem realizar as seguintes etapas: 

Etapa 1 

Definir o público para o qual vão direcionar a rádio: 

• Qual é a idade das pessoas? 

• Quais são os seus interesses 

 pessoais? 

• O que gostariam de escutar? 

• Quanto tempo ficam com  

o rádio ligado? 



Etapa 2 
Definir as funções e a sinopse da radionovela 

• Quem serão os escritores, os locutores, os atores 
e os sonoplastas? Cada integrante pode ter mais 
de uma função. 

• Decidam:  criarão uma novela de época ou uma 
novela realista atual? 

• Qual será o assunto? Dúvidas paternas, cartas (ou 
   fotos) misteriosas, vilões   
   desmascarados...? Usem sua  

    imaginação! 

 



• Qual a sinopse da radionovela? 

 



Etapa 3 

• Como será o roteiro? 

 Dividam a folha ao meio – de lado as 
informações técnicas; de outro os textos dos 
atores e locutores. 

Não se esqueçam das rubricas entre 
parênteses, indicando o modo como as 
personagens devem se expressar. 

Exemplo de roteiro 

https://docs.google.com/file/d/0B2_qOWcd1pAnNDA3YTU4ZmYtOTIwZi00MDliLTg5MDYtNDFjZDNiNTk0YTU4/edit?pli=1


Conceitos rápidos 

BG: Background – plano de fundo, ou seja, a 
parte da sonoplastia! 

 

Locução Feminina 1: 

Personagem Sônia 

(surpresa)     Rubrica: explica o tom 

- Como é? Mataram uma moça?   De voz com o qual a 

- Onde? Era novinha...    Personagem deve 

- É, não é a primeira.    falar 

- Dizem: - foi homem casado. 

- A vítima... não. Quero o nome. 



Etapa 4 

• Sonoplastia: de acordo com o roteiro,  quais os 
os efeitos sonoros  necessários? 

• Vinhetas sonoras: qual será a vinheta sonora 
que irá introduzir e encerrar a novela? 

• Trilha sonora: quais serão os trechos das 
músicas usadas para aparecer ao fundo de vez 
em quando? 

• Propagandas: a novela será “patrocinada” por 
determinados produtos? Jingles curtos 
encaixam-se bem na radionovela. 



Etapa 5 

• Ensaio e gravação 

  O grupo deve ensaiar o roteiro para 
pronunciá-lo com naturalidade e conferir se 
as marcações de tempo estão corretas. 

  Gravem as falas e editem no programa 
Audacity, adequando a sonoplastia, as 
vinhetas, a trilha sonora e a propaganda. 

 

http://www.baixaki.com.br/download/audacity.htm


Etapa 6 
Como produto vocês deverão: 

• Produzir uma radionovela de 2 a 4 minutos 
que seja bem criativa! 



  Indicamos alguns sites pelos quais vocês podem 
começar a realizar a pesquisa.  Neles, vocês têm a 
indicação de conceitos de radionovela, exemplos de como 
fazer o roteiro, ideias para a sonoplastia e para as vinhetas 
sonoras, um software para editar a gravação. Depois de 
escrever o roteiro, vocês certamente precisarão 
aprofundar mais a pesquisa e buscar outras fontes. 

 

 
 

Conceito de Radionovela – Wikipedia 
Conceito de Radionovela - Carrara 

Exemplo de Roteiro de Radionovela 
Exemplo de roteiro de Radionovela Infantil 

Exemplo de roteiro de radionovela estudantil 
Sonoplastia 

Vinhetas sonoras 
Radionovela "O direito de nascer“ 

Sobre o rádio 
Software para edição do som 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Radionovela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radionovela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radionovela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radionovela
http://ratosehomens.blogspot.com.br/2010/03/sobre-radionovela.html
http://ratosehomens.blogspot.com.br/2010/03/sobre-radionovela.html
http://ratosehomens.blogspot.com.br/2010/03/sobre-radionovela.html
http://ratosehomens.blogspot.com.br/2010/03/sobre-radionovela.html
https://docs.google.com/file/d/0B2_qOWcd1pAnNDA3YTU4ZmYtOTIwZi00MDliLTg5MDYtNDFjZDNiNTk0YTU4/edit?pli=1
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/educom/Documentos/Midiateca/Conteudo/Formato Texto/radionovela_ Griselma, uma buxinha impetuosa - roteiro.pdf
http://www.carosouvintes.org.br/blog/?p=320
http://www.youtube.com/watch?v=TMgpfotgOt0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=TMgpfotgOt0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4S2oCJn2DfE
http://www.youtube.com/watch?v=xUjfFY4BgwY
http://www.bemtv.org.br/portal/educomunicar/pdf/generoseformatos.pdf
http://www.baixaki.com.br/download/audacity.htm


Objetivo plenamente atingido 
(2 pontos) 

Objetivo parcialmente 
atingido (1 ponto) 

Objetivo não atingido 
(0 pontos) 

Conteúdo 
Radionovela completa e com 

todos os elementos propostos. 

É possível entender a 
proposta, mas não 

utiliza todos os 
elementos do gênero. 

Radionovela  com 
poucas ou nenhuma 

conexão com o 
gênero. 

Público-alvo Adequado ao público-alvo. 

Não é totalmente 
adequado ao público 

alvo, mas pode atraí-lo 
com algum esforço. 

Não atende às 
necessidades do 

público-alvo. 

Organização 
do grupo 

Grupo conseguiu distribuir 
tarefas de forma eficaz, 

sabendo envolver todos os 
componentes e terminando o 

projeto do pra previsto. 

Grupo não integrou 
todos os componentes 

ou não terminou o 
projeto a tempo. 

Grupo não consegue 
se organizar para 

concluir o projeto. 

Recursos 
tecnológicos 

utilizados 

O grupo fez uso de diferentes 
recursos tecnológicos na 

radionovela: gravação de voz, 
sonoplastia, vinhetas sonoras, 

trilha sonora, propagandas. 

O grupo explorou alguns 
recursos tecnológicos 

(pelo menos 3 dos 
anteriormente listados). 

O grupo explorou 
menos que 3 recursos 

tecnológicos na 
produção da 
radionovela. 

Apresentação 
da 

radionovela 

A radionovela respeitou o 
tempo determinado e cativou 

seus ouvintes. 

A radionovela não 
respeitou o tempo 

determinado OU não 
cativou seus ouvintes. 

A radionovela não 
respeitou o tempo 
determinado E não 

cativou seus ouvintes. 


