
Diário de Bordo – VC 10/05/2016 
 

Mediação e Linguagem 
 

 
 

“Da radionovela para 

o radioteatro”  
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SONHO1 

  
A miragem desfez-se 

em sobressalto 
aquele enorme estandarte rubro 

desfez-se em nada 
toda a minha alegria 

esfumou-se em vento 
duas fartas lágrimas 

lavraram minhas faces 
todo eu tremi desesperado. 

E que na verdade 
a miragem a alegria o estandarte 

tudo isso era mentira 
fora um sonho. 

  

 
 

Introdução 

 
Dando prosseguimento às orientações da série Mediação e linguagem, M&L, sobre desdobramentos dos projetos de 
leitura, destacaremos a importância do planejamento para a elaboração do radioteatro e da trilha sonora. 
 

  
Para iniciar os trabalhos: aquecimento. 

 
Como podemos fazer uma leitura de um texto literário com interpretação? O áudio livro e a radionovela são a mesma 
coisa? A trilha sonora pode evidenciar determinadas situações que ocorrem com os personagens? Qual a melhor forma 
de construir os efeitos sonoros? Para obter os melhores efeitos sonoros, esses devem ser colhidos em sites disponíveis 
na internet, construídos um a um como nas antigas radionovelas, ou, ainda, coletados a partir dos sons da natureza? 

 

                                                           
1
 Sonho 

ALMADA DAVID HOPFFER C. Sonho In: Poesia Africana de Língua Portuguesa: (antologia) Alkexandre Dáskalos, 

Livia Apa, Arlindo Barbeiros (Org.). – 3. ed. -  Rio de Janeiro: Vida Melhor, 2012. p. 169. 

 



Para iniciarmos os projetos com leitura e, posteriormente, respondermos a essas questões que envolvem as ações de 
desdobramento, sugerimos a consulta da publicação “Sabores da Leitura” 2, enviada às escolas no início de 2014, que 
traz propostas de projetos com textos de diversos gêneros, para serem desenvolvidos à critério do professor. 

 
 

Nessa publicação, há várias sugestões de procedimentos de leitura que precisam ser abordados, antes de se chegar à 
produção de um vídeo ou de uma animação, propriamente ditos. Sem o  domínio  do conteúdo de uma narrativa, é 
penoso partir para a elaboração dos desdobramentos, como uma animação ou vídeo, ainda mais com as escolhas e as 
decisões que são exigidas dos professores e dos alunos nessas ações. Para os projetos de leitura com os alunos do 
Ensino Médio, pode ser bastante interessante trabalhar com as obras indicadas para o vestibular, aproveitando-se dos 
procedimentos de leitura por gêneros, sugeridos na publicação da SEESP.  
 

Para a videoconferência: saborear é preciso. 
 

Como próximos passos, para que assistam e acompanhem a videoconferência e, posteriormente, trabalhem a 
leitura com interpretação, necessária à proposta da radioteatro, sugerimos a utilização de textos dramáticos. Para 
tanto, indicamos a publicação Ensinar e Aprender Língua Portuguesa – Volume 03- Teatro3. 
 
Essa publicação apresenta orientações sobre como professores e alunos podem produzir e representar peças de 
teatro, além de tocar em aspectos como a origem do teatro, leitura e análise de um texto dramático e adaptação 
de textos para teatro, entre outros. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sugerimos, ainda, como preparação suplementar às ações do projeto para que assistam, assim que possível, as 
videoconferências anteriores da série M&L e que também foram indicadas na 1ª videoconferência realizada, em 
19/04/2016, presentes nos links a seguir. 
 

Mediação e linguagem – 2015* 

                                                           
2
 BIGNOTTO, C. Sabores da Leitura. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. 

3
 Ensinar e Aprender: construindo uma proposta. Volume 3 – Língua Portuguesa. Material elaborado pelo CENPEC e 

cedido pela Secretaria da Educação do Estado do Paraná à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, para 

impressão e distribuição.  

 



*Utilize o Internet Explorer para visualizar as videoconferências do projeto Mediação e Linguagem 

 VC “Mediação e linguagem”, realizada em 18/03/2015. 

Mediação e Linguagem: Feche os olhos e ouça  

http://media.rededosaber.sp.gov.br/see/MEDIACAO_E_LINGUAGEM_18_03_15. 

  VC Mediação e Linguagem, realizada em 20/05/2015.  
Mediação e Linguagem: Nas ondas do podcast 
 
http://media.rededosaber.sp.gov.br/see/MEDIACAO_E_LINGUAGEM_ONDAS_PODCAST_20_05_15.wmv 
 
 
 "II Mostra Virtual de Vídeos: Linguagem e Animação", realizada em 14/10/2015. 

http://media.rededosaber.sp.gov.br/see/MOSTRA_VIRTUAL_LINGUAGEM_ANIMACAO_14_10_15.wmv 
 

"II Mostra Virtual de Vídeos: Linguagem e Pod-cast”, realizada em 21/10/2015 

http://media.rededosaber.sp.gov.br/SEE/MEDIACAO_E_LINGUAGEM_II_MOSTRA_VIRTUAL_DE_VIDEOS_21_10_15.
wmv 

Mediação e linguagem - 2014 
 

1ª VC Mediação e Linguagem - 13/03/2014 
http://media.rededosaber.sp.gov.br/see/MEDIACAO_E_LINGUAGEM_13_03_14.wmv 

 

2ª VC Mediação e Linguagem - 11/06/2014 
http://media.rededosaber.sp.gov.br/see/MEDIACAO_LINGUAGEM_11_06_14.wmv 

 

3ª VC da Mediação e Linguagem – 29/10/2014 - I Mostra de Vídeos da série “Mediação e Linguagem” 
http://media.rededosaber.sp.gov.br/see/MEDIACAO_E_LINGUAGEM_29_10_14.wmv 
 
Para complementar: ampliando horizontes 

 
Seguem alguns links que poderão oferecer um bom material de consulta, caso desejem ampliar o conhecimento 
sobre o som na produção cinematográfica e no radioteatro e, ainda, ter acesso a algumas ferramentas úteis para a 
construção da trilha sonora.  
 
Bom estudo! 
 

 

Sala de Professor “A COR DO SOM”  
Programa da TV Escola  
 
http://tvescola.mec.gov.br/tve/video?idItem=7462   
 
O som do cinema mudo está na nossa cabeça  
Documentário sobre a representação do som no cinema mudo  
 
https://www.youtube.com/watch?v=6j0uM0UqaaI  
 
Longa metragem “Vermelho como o céu”  
Filme italiano produzido em 2006. Conta a história de um garoto de 10 anos, que sofre um acidente e perde a visão. 
Rejeitado pela escola pública, que não o considera uma criança normal, vai estudar num instituto para deficientes 
visuais. Passa por momentos difíceis, mas também, junto com os amigos, descobre e ajuda os amigos a descobrirem 
outras possibilidades de ver o mundo. Baseado na história verídica de Mirco Mencacci, renomado editor de som da 
indústria cinematográfica italiana. Diretor: Cristiano Bortone.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=yvd9R30hNqk  
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http://media.rededosaber.sp.gov.br/see/MOSTRA_VIRTUAL_LINGUAGEM_ANIMACAO_14_10_15.wmv
http://media.rededosaber.sp.gov.br/SEE/MEDIACAO_E_LINGUAGEM_II_MOSTRA_VIRTUAL_DE_VIDEOS_21_10_15.wmv
http://media.rededosaber.sp.gov.br/SEE/MEDIACAO_E_LINGUAGEM_II_MOSTRA_VIRTUAL_DE_VIDEOS_21_10_15.wmv
http://media.rededosaber.sp.gov.br/see/MEDIACAO_E_LINGUAGEM_13_03_14.wmv
http://media.rededosaber.sp.gov.br/see/MEDIACAO_LINGUAGEM_11_06_14.wmv
http://media.rededosaber.sp.gov.br/see/MEDIACAO_E_LINGUAGEM_29_10_14.wmv
http://tvescola.mec.gov.br/tve/video?idItem=7462
https://www.youtube.com/watch?v=6j0uM0UqaaI
https://www.youtube.com/watch?v=yvd9R30hNqk


1938: Pânico após transmissão de "Guerra dos mundos" 

No dia 30 de outubro de 1938, um programa de rádio, narrado por Orson Welles, simulando uma invasão extraterrestre 

desencadeou pânico na costa leste dos Estados Unidos. 

 

http://www.dw.com/pt/1938-p%C3%A2nico-ap%C3%B3s-transmiss%C3%A3o-de-guerra-dos-mundos/a-

956037  
 
 
 
Narrativas Sonoras – uso de sons para a construção de histórias  
 
https://www.youtube.com/watch?v=qYHFZz3MLkk  
https://www.youtube.com/watch?v=r9yva3Cx7L4  
https://www.youtube.com/watch?v=74GyYqvffSU  
https://www.youtube.com/watch?v=P-2VyO4_EyY  
 
 
Como baixar o programa audacity  
 
https://www.youtube.com/watch?v=5Hcb0rYs5Zk   
 
 
Software livre audacity  
 
http://audacity.softonic.com.br/   
 
Exemplo de edição digital – Noções de sonoplastia  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Yjt7wiboPMY  
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Efeitos sonoros gratuitos  
 
https://www.freesound.org   
 
Músicas gratuitas  

 

www.freeplaymusic.com/ 
  

https://www.freesound.org/
http://www.freeplaymusic.com/



