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RESUMO 

Com base na proposta da disciplina Redação de Jornalismo Radiofônico do curso de 

Jornalismo da Universidade Sagrado Coração (USC), Bauru, este trabalho consiste na 

elaboração e produção do roteiro da peça radiofônica ficcional “A balada no iate do 

inferno”, um radiodrama inspirado na obra satírica “O auto da barca do inferno”, do 

dramaturgo Gil Vicente. Além da pesquisa bibliográfica e de os ensinamentos sobre o meio 

radiofônico discutidos em sala de aula, a realização deste trabalho necessitou de 

conhecimento prévio sobre outras obras da literatura brasileira e portuguesa, como “Dom 

Casmurro”, de Machado de Assis; “O Primo Basílio”, de Eça de Queiroz; e “O triste fim de 

Policarpo Quaresma”, Lima Barreto, cujos principais personagens também aparecem 

inseridos na contextualização de cenário criada por Gil Vicente e atualizada para os dias de 

hoje por este trabalho. Para tanto, fez-se necessário também pesquisas a respeito da 

linguagem radiofônica e elaboração de roteiro para rádio. 

PALAVRAS-CHAVE: Roteiro; ficção; rádio; Gil Vicente; literatura. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O período entre as décadas de 1940 a 1950 foi de grande relevância para o rádio 

brasileiro, uma vez que marcou a fase de seu apogeu, a chamada Era de Ouro do Rádio. Foi 

justamente nessa época, quando as emissoras buscavam o aumento da audiência e, 

consequentemente, o retorno financeiro, que a programação do rádio sofreu uma série de 

alterações, fundamentais para a popularização do veículo nos lares brasileiros. 

Nesse contexto, surgiram as primeiras radionovelas nacionais, que, assim como 

ocorreu com o radiojornalismo, tiveram seus textos adaptados do folhetim impresso para o 
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meio radiofônico, para que a linguagem se adequasse aos padrões do veículo rádio, 

conquistando o público ouvinte. 

Diferentemente do que ocorre com a televisão, o rádio não conta com o recurso da 

imagem, por isso o desafio de produzir um produto que será consumido “às cegas” é ainda 

maior. A dramatização no rádio, quando bem executada, tem o poder de transformar as 

palavras e sons da história narrada em imagens, de acordo com o imaginário pessoal de 

cada ouvinte. 

 

O objetivo de todo texto dramático é ter as ideias originais recriadas na 

mente do ouvinte; e como resultado final ocorre tão somente na 

imaginação, há poucas limitações de tamanho, realidade, lugar, estado 

emocional, tempo ou velocidade de transição. Ao contrário das artes 

visuais, em que o cenário nos é dado diretamente, o ouvinte do rádio é 

quem supre suas próprias imagens mentais em resposta às informações 

que lhe são passadas. (MCLEISH, 2001, p. 179) 

 

É com esse desafio de criar um produto radiofônico ficcional que visa alcançar o 

imaginário dos ouvintes, com base nas pesquisas bibliográficas e na proposta da disciplina 

Redação de Jornalismo Radiofônico do Curso de Jornalismo da Universidade Sagrado 

Coração (USC), que foi produzida a peça radiofônica “A balada no iate do inferno”. O 

trabalho ficcional é inspirado no cenário descrito por Gil Vicente em “O auto da Barca do 

Inferno”, uma das obras mais representativas do teatro vicentino. 

Como acontece na obra original, “A balada no iate do inferno” também permite a 

interação de vários personagens, além dos principais que conduzem à narrativa (Anjo e 

Diabo). Portanto, visando à valorização e integração da literatura brasileira e portuguesa no 

meio radiofônico, os membros da equipe optaram por trazer mais três personagens 

conhecidos do meio literário e interligar suas características no contexto vicentino. 

A complexidade de Capitu (“Dom Casmurro”, de Machado de Assis), o mau caráter 

de Basílio (“O Primo Basílio”, Eça de Queiroz) e o patriotismo de Policarpo Quaresma (“O 

triste fim de Policarpo Quaresma”, Lima Barreto) foram essenciais para compor o enredo 

do programa ficcional proposto. 

Miscigenando obras de três correntes literárias (Barroco, Realismo e Pré-

Modernismo), o roteiro desta peça radiofônica ficcional foi construído numa linguagem 

atual, como se os personagens estivessem dialogando no tempo presente. A composição do 

roteiro também valorizou o gênero humorístico. Se a missão de Gil Vicente era satirizar a 

sociedade portuguesa com estereótipos que definiam muito bem as pessoas pertencentes a 

essa classe, o objetivo de “O auto da balada no iate do inferno” é satirizar as características 

dos personagens escolhidos e inserir um pouco da história de cada um deles no rádio.  
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2 OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho é criar o roteiro de uma peça radiofônica ficcional 

inspirada na obra “O auto da barca do inferno”, de Gil Vicente. E, por meio disso, inserir 

personagens de outras obras da literatura brasileira e portuguesa no cenário vicentino, de 

forma a criar um produto único e rico em referências, favorecendo a associação de ideias e 

a identificação do ouvinte com o programa. 

Para tanto, o trabalho também objetiva levar o contexto literário para o ambiente 

radiofônico, proporcionando a aproximação do ouvinte com obras literárias de grandes 

autores. Desta forma, avalia-se ser possível intensificar o imaginário do público ouvinte por 

meio do texto humorístico e da presença de recursos sonoros, tão caros à elaboração de 

imagens visuais. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

O drama aguça a imagem mental do ouvinte, que interpreta os fatos através dos 

recursos sonoros empregados na peça radiofônica. O texto dramático pode ser mais 

empolgante e imaginativo do que a própria televisão, que já dispõe as imagens ao público. 

Nesse sentido, os personagens dramáticos são repletos de detalhes, e todas suas emoções 

são minimamente pensadas para que o ouvinte mergulhe na história e a decifre parágrafo 

por parágrafo contado. 

 

[...] Personagens têm defeitos, sofrem crises; parecerão ilógicos, pois 

palavras e atos nem sempre serão coincidentes. Eles se revelarão no que 

dizem, e ainda mais no que fazem. Uma das tensões necessárias numa 

peça é o conflito interior que existe nos seres humanos — as incoerências 

entre o que eu realmente faço. Santos terão seus defeitos e mesmo os 

piores pecadores poderão cometer atos redentores sob certas 

circunstâncias. Personagens dotados de substância transmitem uma 

complexidade humana real, e portanto o autor não poderá retratá-los com 

precisão antes de conhecê-los. (MCLEISH, 2001, p. 182) 

 

Tal orientação direciona a ideia do projeto em produzir um roteiro de programa 

ficcional no qual o ouvinte consiga uma aproximação de personagens clássicos a partir da 

linguagem informal. Entende-se que retratar obras da literatura brasileira e portuguesa (que 

são leituras obrigatórias nos vestibulares) de forma humorada e familiarizada, 
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principalmente com foco no público jovem, pode auxiliar a transformar o sisudo em lazer 

por meio do rádio.   

No Brasil, poucas emissoras produzem peças radiofônicas, por conta do alto custo 

com tecnologia, equipes reduzidas e da crença do pouco tempo disponível do ouvinte para 

esse tipo de arte. Mas esse tipo de programa tem grande importância, uma vez que seu 

conteúdo leva o ouvinte aos mais diversos mundos, além de promover o exercício da 

imaginação e fazer uma fusão de entretenimento, arte e cultura.  

A peça radiofônica precisa de mais espaço, pois o rádio tem o poder de transmitir 

ideais capazes para mudar o pensamento dos componentes de uma sociedade. “[...] a piada, 

a malícia, a ironia, a sátira, podem ser recursos educativos muito eficazes [...]” (KAPLUN 

apud BARBOSA FILHO, 2009, p. 121-122). 

A produção desse tipo de conteúdo ficcional pode fazer com que a arte da 

dramaturgia seja disseminada, de forma ao ouvinte ter o direito de estar em contato com 

essa cultura, que é a dramatização pelo rádio. Esse tipo de roteiro assemelha-se à narrativa 

de um livro, em que é possível escutar o timbre da voz do herói da trama, ouvir o barulho 

da tempestade e sentir as emoções dos personagens.  

 

Uma história pode oferecer a estrutura para a compreensão — ou pelo 

menos para a interpretação — dos eventos da vida. Em geral funciona 

como um espelho em que podemos ver a nós mesmos — nossas ações, 

motivos e defeitos. As consequências e resultados podem contribuir para 

nosso próprio aprendizado. A peça radiofônica trata de conflitos e 

soluções, relacionamentos e sentimentos que motivam as pessoas que 

conduzem os eventos e são por eles conduzidas. (MCLEISH, 2001, p. 

179). 

 

E é com o esse ideal de aproximação entre o meio literário e o público que o roteiro do 

programa ficcional foi produzido. “A balada do iate do inferno” narra histórias de diversos 

personagens, para que entrem no consciente do público pelo meio radiofônico. 

 

4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

 

Seguindo as propostas da disciplina Redação de Jornalismo Radiofônico, o roteiro 

do programa ficcional “A balada no iate do inferno” foi formulado a partir dos 

ensinamentos aprendidos em sala de aula, e por pesquisa bibliográfica sobre as temáticas 

rádio, linguagem radiofônica, roteiro e literatura. Ambos serviram como base para o início 

das pesquisas. 
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O conhecimento prévio dos membros da equipe em relação às quatro obras literárias 

utilizadas para compor a ideia do roteiro deste produto ficcional foi fundamental para criar 

o cenário miscigenado de personagens diversas e interligar cada uma das histórias no 

enredo principal descrito em “O auto da barca do Inferno”.  

Depois da escolha das obras literárias a serem inseridas, foi iniciado o processo de 

construção do roteiro, tomando sempre o cuidado de usar recursos descritivos para que o 

ouvinte conseguisse visualizar a imagem narrada, uma vez que tal fator auxilia a 

compreensão e ligação do público com a peça radiofônica. Outro ponto levado em conta 

para a formação da história foi a aderência do texto para o meio radiofônico, no qual este 

produto será veiculado. 

O autor deve saber desde o início como adaptar seu texto para o 

meio, o que ele está tentando passar, como espera que o público se 

relacione com o material e se o que ele quer é possível do ponto de 

vista técnico e financeiro. (MCLEISH, 2001, p. 180) 

 

 

Uma vez finalizado o texto do roteiro, foram definidos os membros do grupo que 

dariam voz a cada personagem criado, para que o texto fosse interpretado oralmente antes 

do processo de gravação. Além da voz, foi indispensável o uso de outros recursos, como 

efeitos sonoros e trilha musical, pois, como já mencionado, todo o conjunto de signos 

sonoros facilita a criação do imaginário para que o ouvinte consiga visualizar um produto 

que não dispõe de recursos visuais.  

A oralidade como código é constituída de signos sonoros 

específicos que criam sua própria sintaxe e tem na exploração do 

tempo o “recurso” para perpetuar seus conhecimentos na memória 

de seus ouvintes. Permeadas de canções, narrações e principalmente 

de poesias marcadamente rítmicas, as produções orais de que se tem 

registro lançam mão do ritmo e da métrica para atender a 

necessidade de memorização. (SILVA, 1999, p. 51) 

 

Após o roteiro ser devidamente ensaiado por cada membro do grupo, ocorreu o 

processo de gravação no Laboratório de Rádio da Universidade Sagrado Coração. A edição 

da peça radiofônica gravada foi realizada no mesmo local, e nesse período foram inseridos 

todos os recursos sonoros e a trilha musical escolhida para a produção, juntamente com as 

vozes que deram vida ao texto, com a finalidade do produto ser veiculado no rádio. 
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5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO 

 

Esta peça radiofônica ficcional foi inspirada na sátira de Gil Vicente “O auto da 

Barca do inferno”. As cenas da obra vicentina original ocorrem às margens de um rio onde 

estão ancorados dois barcos que partirão para lugares bem distintos: o céu e o inferno. O 

anjo conduz a embarcação que vai para o céu, onde entram somente almas que viveram de 

forma digna na Terra. O Diabo é o condutor do barco que rumará ao inferno, destino final 

da maior parte dos personagens da obra. Em “A balada no iate do inferno”, Anjo e Diabo 

também são os responsáveis por julgar e encaminhar as almas, mas, ao invés de barcos, os 

dois principais personagens possuem iates animados. 

Os personagens secundários da obra vicentina foram usados para representar (e 

denunciar) figuras públicas da sociedade da época (fidalgo, frade, onzeneiro). Em “A 

balada no iate do inferno”, a escolha de personagens clássicos da literatura permite que o 

público visualize o destino que Capitu, Basílio e Policarpo Quaresma teriam se fizessem 

parte da cenografia de Vicente. 

Em “Dom Casmurro”, a personalidade de Capitu narrada por Bentinho é complexa e 

incerta, uma vez que se faz uso da primeira pessoa. A questão principal da narrativa é se a 

personagem cometeu ou não o adultério. Embora haja indícios que indiquem infidelidade de 

Capitu, tal fato nunca foi comprovado (nem mesmo por Machado de Assis), apesar dos 

inúmeros pontos de vista em torno da história. Em “A balada no iate do inferno”, a dúvida 

também permanece, por isso a personagem não é encaminhada para nenhum dos dois iates, 

preservando o mistério para que o público faça sua própria interpretação. 

No romance realista “O Primo Basílio” fica claro a má intenção do personagem que 

dá nome à narrativa. Basílio usa seu charme para seduzir a prima casada, que logo se 

apaixona por ele. Ao final da obra, Basílio não demonstra sentimento algum por Luísa nem 

mesmo ao saber da morte da prima. De acordo com o perfil criado por Eça de Queiroz, nada 

mais justo que o destino de Basílio acontecesse a bordo do iate do inferno. 

Na obra pré-modernista de Lima Barreto “O triste fim de Policarpo Quaresma” são 

relatadas uma série de tentativas frustradas do personagem principal, que possui um 

nacionalismo exagerado por sua terra natal. Quaresma não teve sorte em tentar mudar a 

língua do Brasil e também não obteve sucesso quando optou por viver somente daquilo que 

o solo brasileiro produzisse. Mas a maior decepção do patriota talvez tenha sido com o 

Presidente Floriano Peixoto, que se mostrou o oposto de tudo aquilo que Quaresma 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
 XX Prêmio Expocom 2013 – Exposição da Pesquisa Experimental em Comunicação 

 

 7 

acreditava. A ingenuidade do personagem acarretou em sua morte, injusta e precoce. 

Quaresma se assemelha ao parvo da obra original de Gil Vicente, que entra na barca do céu.  

As características dos personagens antes citados são compostas por meio de uma 

linguagem contemporânea e humorística em “A balada no iate do inferno”. A trilha sonora 

escolhida para as entradas de cada personagem também busca ressaltar, ainda que de forma 

generalizada, os perfis originais retratados por cada autor. O produto foi construído a partir 

da ideia de unir todas as narrativas escolhidas em uma única peça radiofônica. 

 

6 CONSIDERAÇÕES 

 

A produção da peça radiofônica ficcional nos ensinou a desenvolver a linguagem 

radiofônica imagética. Produzimos o roteiro nos orientando por meio de obras literárias 

reconhecidas como referências de conteúdo e forma. Tomando isso como base, 

imaginamos, escrevemos, encenamos e colocamos em prática o conteúdo da disciplina de 

Redação de Jornalismo Radiofônico. 

A cada doação de nossos sentimentos para os personagens, descobrimos que em nós 

há uma familiaridade com eles, então tomamos como objetivo passar todas essas emoções 

para o público. 

[..] A peça acabada é um amálgama de muitas aptidões e talentos, é 

um produto “manufaturado”, elaborado uma só vez, e que, espera-

se, representa uma experiência mais rica do que a inicialmente 

imaginada por uma única pessoa (MCLEISH, 2001, p. 190)  

 

A trama resultante do roteiro ficcional “A balada no iate do inferno” é composta de uma 

adequação de literaturas, que chama atenção do ouvinte para esse conteúdo de forma 

agradável via humor. O grupo avalia que atingiu o objetivo almejado, pois roteiro e 

produção proporcionaram, de forma coesa e coerente, que personagens tomassem vida e 

resultassem em cenas imaginárias na cabeça de cada um dos integrantes e ouvintes, 

indicando que literatura e rádio são instrumentos importantes para proporcionar reflexões 

sobre o real. 
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Peça radiofônica 

Layout do script 

 

 

A BALADA NO IATE DO INFERNO 

 

 

1.  (ACÚSTICA: FOX FILMES) 

2.  INTRODUÇÃO: As alunas do quarto semestre de jornalismo da Universidade 

Sagrado Coração tem a honra de apresentar: A BALADA NO IATE DO INFERNO! 

(SOBE BG)   

3.  Um radiodrama inspirado na obra de Gil Vicente “O Auto da Barca do Inferno” 

4.      (ACÚSTICA: SOM DE NATUREZA) 

5.  NARRADOR: Era uma tarde ensolarada no Porto do Purgatório. O ambiente era 

calmo e ameno, nem tão quente, nem tão frio. Sentadas em um banco de carvalho 

fosco estavam três almas, ocultas pela sombras das árvores. Elas contemplavam dois 

rios de cursos opostos. As águas fluíam separadamente cristalinas e só se juntavam 

num único ponto próximo à margem.  

6.  NARRADOR: A espera das silenciosas almas enfim cessou quando, duas 

embarcações se aproximaram lentamente, cada uma vinda de um rio. Eram dois 

belos iates. Eles ancoraram lado à lado na margem e seus condutores 

desembarcaram no porto. O condutor do iate do rio da esquerda era um homem alto 

e magro trajado elegante e impecável num terno preto. Seu nome era DIABO. 

7.      (ACÚSTICA: HEAVY METAL DO SENHOR – ZECA BALEIRO) 

8.  Já o condutor do iate do rio da direita era uma figura delicada e feminina, de 

expressão serena vestida em trajes brancos. Seus longos cabelos loiros brilhavam 

aos raios de sol. Era um anjo. 

9.      (ACÚSTICA: ASAS – MASKAVO) 

10.  NARRADOR: O silencio no Porto do Purgatório foi rompido por uma música 

agitada que vinha do iate da esquerda.  

11.      (ACÚSTICA: GANGNAM STYLE - PSY) 

12.  NARRADOR: O Diabo desceu no porto segurando algumas garrafas de vidro 

vazias. 
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13.  DIABO: O que é isso, Acabou a vodka... Ei, você! 

14.  ANJO: Quem, eu? 

15.  DIABO: É claro que é você... O anjo mais baladeiro do reino dos céus. Você tem 

vodka sobrando aí? 

16.  ANJO: Ora, não seja tolo. Já de esqueceu o que viemos fazer aqui hoje? Eu criei um 

evento no facebook e te convidei há mais de duas semanas... 

17.  DIABO: Ah, então aqui é a tal festa “Separação de Almas”? Alguém por aqui deve 

ter um pouco de vodka, smirnoff, red label, tequila... Hoje é dia de festa, Bebê!!! 

18.  4.      (ACÚSTICA: GANGNAM STYLE - PSY) 

19.  NARRADOR: O anjo, porém não estava tão animado como o Diabo. 

20.  ANJO: Mas será possível que você só pensa nisso? Antes da diversão há muito 

trabalho a ser feito. A “Separação de Almas” só acontece uma vez por ano. É 

quando levamos conosco as pessoas dignas do bem ou do mal. Fazemos isso desde 

mil quinhentos e dezessete! Você não se lembra? 

21.  DIABO: Ah, sim, claro... E como não lembrar desta época? Não sei como consegui 

viver tanto tempo sem meu Iphone... Aliás, preciso alterar o meu relacionamento no 

face... Conheci uma diabinha “quente” na festa de ontem... 

22.  ANJO: Aff, poupe-me de seus casos amorosos! Vamos começar logo a separação 

de almas...Tenho aqui no meu tablet celestial a ficha do primeiro a ser julgado... 

Aliás, da primeira. Seu nome é Capitu. 

23.  DIABO: Hum! Senti que essa é das minhas... Capeta, Capitu... É bem parecido 

né?... Ela tem facebook? 

24.  ANJO: Tem sim, mas pelo jeito não andava muito bem... Ontem antes de morrer, 

ela curtiu duas páginas: “Não me julgue sem me conhecer” e “Quem já levou um pé 

na bunda curti aí”... 

 

25.  DIABO: Hehehe... Agora eu me recordo... É aquela novinha que traiu o marido com 

o melhor amigo dele... E ainda se fez de vítima... 

26.  ANJO: Não se precipite amigo chifrudo. Vamos descobrir agora o que realmente 

aconteceu... Ela vem aí. 

27.  DIABO: Pega leve aí anjinho... Eu sei que tenho chifres, mas “chifrudo” pegou 

mal... Vamos dar as boas vindas em grande estilo. Ô do iate... Manda um som aí pra 

nossa primeira julgada de hoje... 
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28.      (ACÚSTICA: É O PENTE – “TRAIÇÃO É TRAIÇÃO... ROMANCE É 

ROMANCE ... AMOR É AMOR, E O LANCE É O LANCE”) 

 

29.  NARRADOR: Capitu não ficou nada contente com a recepção do Diabo. 

30.  CAPITU: Por acaso esta música tem a ver comigo? Que audácia!!!  

31.  DIABO: Hehehe! Não poderia perder a chance... Foi muito engraçado, valeu DJ! 

Mas díz aí Capetina... O que lhe traz aqui hoje? Veio para a minha balada diabólica, 

não é mesmo? Aproveita que é open bar... A promoção só é válida para os próximos 

15 minutos, é melhor correr! 

32.  ANJO: Mas não tinha acabado a vodka? 

32.  DIABO: Êta anjo fofoqueiro você hein?? Não interrompe minha conversa com 

moça, já disse que essa é das minhas... Não reparou nos belos olhos de ressaca que 

ela tem? Dá até orgulho... Deve ter tomado todas antes de morrer... Se você quiser 

eu tenho um engov aqui Capetina, cura qualquer ressaca... 

34.      (ACÚSTICA: ENGOV) 

35.  CAPITU: Não é Capetina, é Capitu, CA-PI-TU! E não estou bêbada e nem quero ir 

pra balada nenhuma. Estou aqui porque morri, morri de tristeza... 

36.      (ACÚSTICA: MUSICA TRISTE) 

37.  CAPITU: Quero ser julgada e ir para o lugar que eu sempre mereci... Para o céu... 

38.      (ACÚSTICA: MUSICA CELESTIAL) 

 

39.  NARRADOR: O anjo se convenceu ao ver o rosto belo e triste de Capitu.   

40.  ANJO: Então pode entrar, ó generosa e pura alma celestial... Você vai gostar muito 

do meu iate... Está tocando os melhores sons do momento... Só lançamentos... 

41.      (ACÚSTICA: LINDA DEMAIS– ROUPA NOVA) 

42.  DIABO: Melhor som que esse só se forem os de mil quinhentos e dezessete, não é 

mesmo?  Fala sério, que balada mais brega... 

43.  ANJO: Caham... Onde estávamos mesmo? Ah sim! Seja muito bem vinda, Capitu... 

O céu poderá ser sua nova casa a partir de agora...  

44.  DIABO: Epa, epa, epa! Não é tão fácil assim não! 

45.  ANJO: E por que não? Ela já se declarou inocente. Não há mais o que julgar. 

46.  DIABO: Como assim? É claro que há o que julgar... E se a mina realmente ficou 

com o Escobar e traiu o tal do Bernardinho? 

47.  CAPITU E ANJO: É Bentinho!!! 
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48.  NARRADOR: Capitu ficou ofendida com a acusação do Diabo. 

49.  CAPITU: Como você pode achar isso de mim? Eu amava o Bentinho!! Nós éramos 

apaixonados desde criança e... 

50.  DIABO: Tá bom, tá bom querida! Discurso amoroso agora não rola né?... Mas e 

tudo que o Bernardinho conta no livro? Você toda com gracinha pra cima do 

Escobar... Pobre Bernardinho... Não basta levar chifre, tem que ter livro todo pra 

todo mundo ler... E ainda por cima ser leitura obrigatória no vestibular... É muita 

humilhação... 

51.  ANJO: Aham!!! Agora você deu a prova que eu precisava pra provar que a Capitu é 

inocente... O livro é narrado pelo Bentinho em primeira pessoa... E se ele estiver 

mentindo? E se tudo o que ele disse sobre a Capitu foi coisa da cabeça dele? Eu 

particularmente acho que ele viajou bonito na maionese... 

52.  DIABO: Boa tentativa Angel, mas o papai aqui está atento a todos os detalhes... E 

todas as vezes que o Bentinho encontrou a Capitu e o Escobar juntos? Na própria 

casa? E o fato dela ter engravidado somente depois que conheceu Escobar? A 

criança até se parecia com ele tudo...  

 

53.  ANJO: Eu entendo seu ponto de vista Diabo, mas ainda acredito que o Bentinho 

estava muito perturbado quando narrou a história. Ele estava cego pelo ciúme... 

Tudo o que ele conta, pra mim, não passa de um devaneio...  

54.  CAPITU: Ei, vocês dois.. Hellow!!! É Capitu!! Eu ainda estou aquiii! 

55.      (ACÚSTICA: SIRENE DE ESCOLA) 

56.  CAPITU: Que barulho foi esse? 

57.  ANJO: O sinal indica que seu tempo acabou Capitu... E como ainda não decidimos 

se você é culpada ou inocente, vamos continuar seu julgamento depois de atender as 

outras almas. 

58.  DIABO: É isso mesmo fofa... Volta lá pro seu banquinho e espere mais um 

pouquinho... 

59.  CAPITU: Mas o julgamento não terminou!!! 

60.  ANJO: É que o seu caso é muito difícil Capitu... Vai lá...Depois a gente te chama. 

Ainda tem mais duas almas pra julgar... 

61.  NARRADOR: Enquanto a revoltada Capitu voltava para o banco de carvalho, ainda 

sem saber se iria para o iate do céu ou do inferno, a segunda alma se aproximou para 

ser julgada...  
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62.  DIABO: A coisa está movimentada hoje hein anjinho... Quem é aquele que vem 

vindo? 

63.      (ACÚSTICA: AMANTE PROFISSIONAL – BIQUINI CAVADÃO) 

64.  ANJO: De acordo com o tablet celestial o nome dele é Basílio e seu passado não é 

lá grande coisa... 

65.  NARRADOR: Basílio se aproximou do anjo com um sorrisinho meio 

malandro,mas convincente. 

66.  BASÍLIO: Olá bela criatura angelical!! Quando poderei entrar e curtir a balada no 

iate do paraíso? Fiquei sabendo que está é a melhor balada que existe por aqui... 

Quero muito encontrar novamente minha prima Luíza, sabe que ela era até 

bonitinha? 

67.  ANJO: Ora Basílio, francamente... Sua história já é conhecida por aqui; Quando eu 

prestei o vestibular para tentar me promover a cupido, tive que ler o Primo Basílio... 

Portanto, eu já conheço a sua história, não adianta tentar me enganar! 

          Você seduziu sua prima casada por luxúria, não por amor de verdade... Bom acho que 

não tem jeito... Diabo pode levar, este aqui pertence a você!! 

70.  BASÍLIO: Mas isso é um absurdo!!! Confesso que errei demais, mas a Luíza 

também é safadinha... Se eu mereço ir para o inferno ela também irá comigo! Onde 

ela está??? Já faz um tempo que ela morreu... 

NARRADOR: Embora visivelmente irritado, o anjo explicou calmamente a Basílio: 

71.  ANJO: Basílio, a Luíza já foi julgada. No último suspiro de vida, ela se arrependeu, 

por ter traído o Jorge. Por isso o iate da reencarnação a levou. Ela ganhou outra vida 

na terra para provar seu arrependimento. Luíza vive no Bairro do Divino, já morou 

no lixão e seu nome agora é Carminha! 

72.      (ACÚSTICA: AVENIDA BRASIL “ OI, OI, OI...”) 

73.  DIABO: Carminha, Carminha... Ela não é casada com aquele jogador Tufão? Ih... 

Sei não hein... Mas acho que a Luísa aprendeu direitinho os truques do Basílio... 

74.  BASÍLIO: Isso não é justo! Minha prima tem que pagar pelos mesmos pecados que 

eu! Não tenho a quem recorrer? Um advogado, talvez? Tenho direito a uma ligação 

ao menos! 

75.  DIABO: O único jeito de você conseguir se safar dessa é juntar as sete esferas do 

dragão, invocar o Shen Long e fazer um pedido! 

76.      (ACÚSTICA: DRAGON BALL) 
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77.  BASÍLIO: É sério? Se esse tal de Shen Long pode mesmo realizar qualquer desejo, 

então ele pode me ajudar? 

78.  DIABO: É claro que não estou falando sério... Só curtindo com a sua cara um 

pouquinho! Nem mesmo o Goku  tiraria você dessa, amigo! 

79.        ANJO: Ei! Chega de conversa fiada! Basílio encaminhe-se ao iate infernal! 

Imediatamente! 

80.  DIABO: Sendo assim, meu caro Basílio... Seja bem vindo ao iate da queimação... E 

não precisa trazer sal de fruta!!! A minha balada é a sua desgraça hehehe... Me 

aguarde! 

81.  NARRADOR: E assim o sedutor Basílio, embarcou no Iate do inferno quando a 

terceira alma se aproximou do anjo e do Diabo. Era um homem pequeno e magro 

vestindo a camisa da Seleção Brasileira de Futebol.  

 

82.      (ACÚSTICA: EU TE AMO MEU BRASIL – OS INCRÍVEIS) 

 

83.  DIABO: Olha só o que temos aqui... Alguém que ainda acredita no futebol 

brasileiro!! Isso é que é coisa rara de se ver! Quem é a figurinha que vem aí anjo? 

84.  ANJO: O nome dele é Policarpo Quaresma e pelo jeito está em um relacionamento 

sério com o Brasil! É amor de novela! 

85.  DIABO: Mas eu também amo o Brasil... Principalmente a variedade de frutas... 

Tem pra tudo quanto é gosto... Mulher melancia, mulher melão, mulher 

moranguinho.... Uma verdadeira quitanda! 

          ANJO: Somente um pervertido como você para apreciar essas....ah... “frutas”... 

86.  NARRADOR: Quaresma se dirigiu ao Anjo e ao Diabo e perguntou educadamente: 

87.  POLICARPO: Boa tarde! Será que os senhores podem me informar quanto está o 

placar do jogo? Brasil e Argentina? 

88.  ANJO: Mas é claro!! Assinei internet banda larga no tablet celestial... Não é net, 

mas é tipo net, sabe? Vou conectar e a gente assiste um pouquinho, afinal o Neymar 

está jogando... Sou muito fã do Neymar... Ainda vou conseguir fazer um moicano e 

deixar meus cabelos cor de ouro mais fashion do que já são!!! 

89.  DIABO: O Neymar está jogando? Até agora não consegui acreditar naquele pênalti 

que ele perdeu... 
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90.  ANJO: Mas pense pelo lado positivo, amigo chifrudo... Eu consegui pegar aquela 

bola lá do céu! Tive que ser bem rápido, porque ela quase chegou à lua! Quando ele 

morrer poderá autografá-la para mim! 

90.  DIABO: Ou para mim... Hehehe... Nunca se sabe.... Tem jogador de futebol que 

apronta cada uma... Alguns já tem passe garantido para entrar na balada infernal!! 

91.      (ACÚSTICA: SOM DE CONEXÃO INTERNET) 

92.  ANJO: Olha só, consegui conectar! Nossa... Mas já está acabando... 47 do segundo 

tempo e ainda está zero a zero... Espere... 

93.      (ACÚSTICA: GALVÃO BUENO – GOL DA ARGENTINA) 

94.  NARRADOR: Quaresma não se conteve ao ver a seleção brasileira perder o jogo 

no último minuto e caiu em desespero. 

95.  POLICARPO: Oh não! Que desgraça! Que tragédia! Que triste fim me foi 

reservado!  

          Não posso suportar a dor de ver o time da minha tão amada pátria perder, não posso! 

          É demais para mim. Ainda bem que já morri! Mas ainda sim é muito doloroso! 

96.  ANJO: Não fique assim, ó brasileira e bondosa alma... Você sempre teve um bom 

coração e amou sua pátria como ninguém... O seu lugar é no Iate do céu... Bem 

vindo! Que as portas do paraíso se abram para recebê-lo! 

97.  NARRADOR: Pela primeira vez na história da humanidade, uma alma não ficou 

contente com a ideia de ir para o céu. Policarpo Quaresma surpreendeu ao Anjo e ao 

Diabo com a sua resposta: 

98.  POLICARPO: Não, não!!! Mas eu não quero ir...  

 

99.  DIABO: Hum, já sei... hehehe.... Você quer embarcar no Iate do papai aqui, não é 

mesmo? 

100.  POLICARPO: Não! Vocês não entendem... Não posso embarcar... Não posso 

abandonar a minha tão amada pátria... 

101.  ANJO: Como assim? 

          DIABO: É, porque não? 

 

103.      (ACÚSTICA: SOM DE PÁSSAROS, NATUREZA) 

 

102.  POLICARPO: Não é óbvio? Não posso deixar o Brasil por que... 

(DECLAMANDO) ”Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que 
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aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas 

tem mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida mais amores...” 

103.      (ACÚSTICA: BRASILEIRINHO) 

104.  ANJO: É muito bonito todo o seu amor pela pátria Quaresma, mas infelizmente 

depois da morte as almas vão para o céu ou para o inferno. Por favor, entre no meu 

iate e conhecerás o paraíso por ter sido uma pessoa bondosa e má compreendida em 

vida. Se todos amassem a terra natal assim como você, o mundo se tornaria um lugar 

melhor... As pessoas se respeitariam mais... Não haveria vândalos destruindo as 

praças, pixando os muros, quebrando bancos... 

105.  DIABO: Eii!! E que graça teria se o mundo fosse um lugar melhor?? Ninguém 

poderia embarcar no meu iate e a balada infernal iria acabar! Que ideia mais 

absurda! Você quer é que todas as almas vão para o seu iate isso sim... Anjo 

fominha!!! 

106.  NARRADOR: Quaresma viu que não lhe restava outra alternativa, senão embarcar 

no iate celestial. 

107.  POLICARPO: Tudo bem então anjo... Irei para o paraíso... Amo meu Brasil, mas 

não posso mais suportar o que as pessoas estão fazendo com ele... Corrupção, 

desmatamento, poluição... é melhor mesmo eu partir para um lugar melhor... Quem 

sabe o reino dos céus é igual a Passárguada? 

108.  NARRADOR: Depois que patriota Policarpo Quaresma foi para o iate rumo ao céu, 

o anjo pareceu satisfeito: 

109.  ANJO: Mas que maravilha! Uma alma bondosa para mim, uma alma maldosa para 

você... é Diabo, a Separação de Almas foi um sucesso absoluto!! 

110.  DIABO: Também curti bastante... Mal posso esperar para por as mãos naquele 

Basílio... Vou fazer ele fritar até estourar igual pipoca na manteiga! Vamos logo 

então voltar para nossas baladas e tratar os novos marinheiros como eles merecem... 

111.  ANJO: Não sei... Estou com uma estranha sensação como se estivesse esquecendo 

de alguma coisa... 

112.   DIABO: Ora, não vamos perder mais tempo... Já enrolamos demais nesta separação 

de almas... A festa não pode parar... Vamos nessa! 

113:     ANJO: Tudo bem... Cada um para o seu Iate e até o ano que vem para mais uma 

separação de almas! Vê se não se esqueça, hein? Desta vez vou criar um evento com 

um mês de antecedência e vou te cutucar todos os dias! 
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114:    NARRADOR: Antes que qualquer um dos dois pudesse embarcar, eis que surge 

uma alma  correndo apressada com uma expressão descontente. 

114:    CAPITU: Ei, esperem! Vocês estão esquecendo algo sim... E sou eu! 

115:   DIABO: Ah, claro, a Capetina... Vamos, embarque no meu Iate e pé na estrada... 

Quero dizer, nas águas! Ou melhor, no fogo! HAHAHAHA 

116:  CAPITU: Mas eu nem se quer fui julgada... Quero ir para o Iate dos céus! Por favor, 

acreditem em mim! 

116:  DIABO: Seus problemas acabaram... Como não pensei nisso antes? Já sei como 

decidir se você é culpada ou inocente! 

103.      (ACÚSTICA: CRIANÇA ESPERANÇA) 

116:  DIABO: Amigo ouvinte, se você acha que a Capitu não traiu o Bentinho, ligue para 

0500-2012-008... Mas se você acha que ela realmente pulou a cerca com o Escobar, 

ligue para 0500-2012-009 e participe da Campanha CAPITU ESPERANÇA. O 

custo é de uma ligação local para o porto do purgatório, mais impostos celestiais! 

 

117:   ANJO: Não ligue para as bobagens que essa criatura chifruda diz, Capitu. A verdade 

é que seu caso é muito complicado para que possamos resolver sozinhos... Acho que 

só uma pessoa poderá nos ajudar... 

118:     CAPITU: Oh, e agora? Quem poderá me defender? 

 

      (ACÚSTICA: CHAPOLIN COLORADO) 

 

119:   ANJO: Não, não é o Chapolim... Mas sim ele! O seu criador... O romancista, 

cronista, contista, jornalista, poeta, dramaturgo e crítico literário..... MACHADO DE 

ASSIS! 

120:   DIABO: Mas como iremos encontrá-lo? Ele faleceu em 1908... Nem sabemos onde 

ele está... 

121:    ANJO: Ele foi amplamente considerado como o maior nome da literatura nacional... 

É claro que ele está no céu! Influenciou muitas pessoas a tomarem gosto pela leitura 

e... 

122:   DIABO: Ora, chega desse blá, blá, blá! Se ele está no céu, então está no seu Iate... 

Vamos procurá-lo! 

123:   ANJO: Não tão rápido, caro ser diabólico... Machado não é muito chegado numa 

balada, né? Preferiu ficar no calmo e sereno reino dos céus... O lugar mais puro e 
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tranqüilo do universo... Onde a brisa das águas cristalinas toca nas folhas das 

árvores e ... 

124:   DIABO: E os pássaros cantam lindas canções angelicais? Chega dessa ladainha! O 

inferno é um lugar muito mais animado!  Há enormes piscinas de lavas de 

vulcânicas, que aliás fazem bem para a pele! Afinal, como acha que eu mantenho 

este bronzeado estilo camarão? Além disso está sempre calor e... 

125:    CAPITU: Ei! Vocês estão se esquecendo de mim!!!! Preciso saber do meu 

destino!!! Quero ser julgada logo e não tenho o que temer... Sei que vou para o céu, 

então vamos logo com isso! 

126:    ANJO: Bom, a única maneira de julgá-la corretamente é encontrando o seu criador, 

para que possamos descobrir qual a versão verdadeira desta história.. Se você traiu 

ou não o Bentinho.... Se o caso for realmente de adultério, no céu você não tem vez! 

Os adúlteros vão direto para o inferno! 

127:    DIABO: Bom, então vá logo atrás desse tal de enxada de cassis para resolvermos 

tudo logo e.... 

128:    ANJO: É Machado de Assis!!! E eu não vou sozinho, você terá que ir junto!!! 

129:   DIABO: Está bem, que seja! Mas porque tenho que ir? Não posso entrar no Reino 

dos céus! As brisas vindas das águas puras, límpidas e cristalinas abaixarão a 

temperatura do meu Iate!  

130:    ANJO: Mas você acha que eu o deixaria entrar? Não seja tolo! A sua entrada lá é 

mais do que proibida! Temos um estacionamento exclusivo, com vagas amplas e 

fáceis de manobrar! E além disso, lembre-se que uma vez que uma alma entra no 

iate, nunca mais poderá sair! O seu Iate tem que estar lá para que ela embarque no 

lugar correto!  

131:    DIABO: Está bem, está bem, você me convenceu... Mas que não demore muito... Se 

não eu vou perder toda a minha festa do meu iate... 

132:    ANJO: Eu havia lhe avisado que a separação de almas levaria um bom tempo, mas 

você não se programou... Entra tanto no facebook e nem se organiza com os seus 

eventos... 

133:    CAPITU: E eu? Em que Iate vou? Irei a bordo no Iate do céu? No do inferno? Ou 

esperarei aqui? 

134:    ANJO: Nem um, nem outro... Você vai no Jet Ski dos réus...Vai nos seguindo até 

lá! 

135:   CAPITU:  Tudo bem... 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
 XX Prêmio Expocom 2013 – Exposição da Pesquisa Experimental em Comunicação 

 

 19 

136.      (ACÚSTICA:BARULHO DE MOTOR) 

 

137:   NARRADOR: E assim é iniciada a viagem até o reino dos céus... Cada qual 

embarcou em seu Iate e Capitu à frente, no Jet-ski dos réus. 

138.      (ACÚSTICA: MY HEART WILL GO ON – CELINE DION) 

 

139:    ANJO: O que vejo adiante? O que está acontecendo? Oh meu Deus! Um Iceberg! A 

Capitu! Ela está em um Jet ski! Vai acabar se perdendo nas águas! Que tragédia, 

meu Deus! 

 

140.      (ACÚSTICA: ESTRONDO / SOM DE ÁGUAS) 

 

141:  NARRADOR: Os dois iates desviaram a tempo do iceberg... Porém o Jet Ski dos 

réus não teve a mesma sorte... Capitu e sua moto aquática sumiram nas profundezas 

das águas. O anjo e o Diabo estacionaram seus iates em uma pequenina ilha que 

estava próxima. Os dois desembarcaram e lamentaram o ocorrido: 

142:   ANJO: É tudo culpa minha! Deveria ter sido forte e julgado a pobre moça 

corretamente sem precisar da ajuda de seu criador... Nunca fiz isso em toda a minha 

vida, sempre julguei as boas almas sem consultar a ninguém... E agora a Capitu está 

perdida nas profundezas do oceano... E é tudo minha culpa! 

143:  DIABO:  Ora, não se preocupe tanto assim! Não se esqueça de que ela já morreu! 

Nada pior pode lhe acontecer.. A essa altura, ela já foi encaminhada para o 

purgatório dos reino das águas... Netuno se encarregará de decidir o desfecho de seu 

julgamento! 

144:  ANJO: Sim, é verdade... Assim não ficaremos com a culpa de julgá-la injustamente... 

Netuno cuidará de tudo! 

145:  DIABO: Para mim, ela seria muito bem vinda no Iate do inferno! Ainda tenho certeza 

de que ela é culpada! É uma grande pena... 

146:  ANJO: Bem... Acho que nos livramos do julgamento mais difícil da história da 

humanidade! 

Se ela traiu o Bentinho ou não, nunca saberemos!  Agora ela pertence ao reino das águas! 

147: DIABO: Bom, então nesse caso até a próxima que separação de almas, agora poderei 

iniciar a raive da eterna fogueira nunca se apaga!!! hehehe 
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148: ANJO: E eu velejarei calmamente ao som das trombetas angelicais juntamente as 

mais puras almas! 

 

 

149.      (ACÚSTICA: ROLLING STONES: SYMPATH FOR THE DEVIL ) 

 

150:  NARRADOR: E assim, os dois iates navegaram pelo oceano, cada qual para o seu 

destino.  

O Anjo e o Diabo se encontrarão novamente em um futuro próximo, julgando mais e mais 

almas vindas da Terra. Portanto, preste atenção em todos as suas ações durante a vida, pois 

o seu futuro será julgado. 

Você poderá relaxar ao som do iate celestial ou suará eternamente na balada quente do 

inferno... 

Comporte-se! A próxima alma poderá ser a sua! 
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