Curso
O roteiro na
Produção Audiovisual

Ideia
Argumento

Como criar meu roteiro?
Um roteiro se inicia de uma ideia,
um
fato,
um
evento,
um
personagem,
que
provoca
o
ROTEIRISTA.
Para criar roteiros,
precisamos de ideias, e mais
que ideias, saber contá-las com
imagens e sons, o roteiro pode
começar de uma ideia, e esta
ideia vai tomando forma e aos
poucos virando um roteiro.
Dicionário de La Real Academia Espanhola:
“Ideia é o engenho para dispor, inventar e representar uma coisa”,
ou seja, é um processo mental, fruto da imaginação.
Ao encadear as ideias surge a criatividade.

Podemos aumentar nossa criatividade?
Quem é criativo tem mais facilidade para ter ideias que
podem vir a ser um roteiro.
A criatividade pode ser alimentada por:

Dinâmica do tororó de palpite!
Quantidade e não qualidade

Organizando as ideias
Ao selecionar uma ideia, fazemos uma story line, que é um resumo da sua história
em poucas palavras, respondendo às seguintes questões: quem é o protagonista, qual
o seu objetivo e que obstáculos o impedem de concretizar.
Ou uma pergunta básica: o que esta história quer dizer?
A Story line é curta e concisa, umas 5 linhas.

PERSONAGEM + DESEJO + CONFLITO

Algumas Storylines
Homem, 50 anos, descobre que tem câncer e começa a
produzir metanfetamina para pagar o tratamento e deixar
herança caso morra.
Um médico mal-humorado e antisocial, coordenador de uma
equipe especializada em diagnósticos, faz de tudo para
resolver casos intrigantes que surgem no seu caminho.
“Um jovem casal cujas famílias são inimigas se apaixona.
Proibidos de viver seu grande amor, desesperam-se, o que
acarreta no fim trágico do casal com o suicídio”.
Fracassado lutador de boxe da Filadélfia recebe oportunidade
de lutar pelo título mundial contra o campeão do cinturão, em
comemoração ao bicententário de independência dos EUA.

Sinopse
É o resumo dos acontecimentos de um filme. É o resumo da ação central do
filme, o qual deve ser muito bem redigido, de preferência com uma linguagem
análoga ao tom do filme.
Existem diversos tamanhos de sinopse. Elas podem ter uma lauda ou um
parágrafo, a sinopse já é o esboço do argumento, alguns autores consideram a
sinopse o próprio argumento.
Pode haver sinopses antes e depois do filme pronto, a primeira é para
incentivar patrocinadores a outra para promoção do filme.

Desenvolvimento da Story line adicionando a ela uma ação
delineada, bem como a sequência, personagens e locações. Sem
diálogos.
É o conjunto de ideias que serão desenvolvidas no roteiro.
Normalmente não tem diálogos e sua narrativa é simples.
É a defesa do enredo. Sua história tem o núcleo central da ação
dramática.
Texto em parágrafos do que será visto no seu projeto audiovisual.

O argumento pode ser criado por
um argumentista, que é a pessoa
que escreve argumentos, ou o
próprio roteirista na maioria dos
casos, faz os dois papeis, cria o
argumento e escreve o roteiro.

George Lucas costuma
escrever diversos argumentos
para filmes que produz e/ou
dirige. Entre eles estão Star
Wars - O Império ContraAtaca, os filmes do Indiana
Jones, Willow - Na Terra da
Magia, entre outros.

Perguntas para fazer um argumento
Qual a Estrutura dramática?
Quando? Em que tempo a história se passa.
Onde a história se passa?
Quem são os personagens?

Elementos da estrutura dramática clássica

Ato 1: Introdução do filme, delimitando os personagens e suas ações; aí vem o
primeiro ponto de virada (Plot Point).
Ponto de virada é quando a história tem um novo rumo, há uma mudança do
ritmo, da história do filme, algo acontece.
Ato 2: Desenvolvimento do filme, a confrontação, aparecem os obstáculos que o
protagonista tem de enfrentar para alcançar seus objetivos. Acontece um segundo
ponto de virada.
3º ato: Desfecho da história.

Ação dramática significa que há conflito, informação, tensão, incerteza que
acrescentem dramaticidade à ação. Sem a dramaticidade, a ação é mero
movimento, é ação passiva sem drama.

Alguns elementos que qualificam uma ação como ação dramática:
O senso de incerteza sobre a trama;
O conhecimento prévio sobre o personagem, suas características, medos e desejos;
O fornecimento de uma informação também absorvida por um outro personagem em cena;
A expectativa sobre a capacidade do personagem conseguir executar a ação;
Uma força externa que controle ou modifica a ação;
Efeito de ação e reação;

Quando?
A função do quando é informar a
data/tempo em que a história se passa,
se ela começa em uma data e termina
em outra, se o passar do tempo é em
segundos, minutos, horas, dias, meses,
anos, séculos.

Dois exemplos:
Novela “Além do Tempo”, da Rede Globo que
inicia no século 18 e após alguns capítulos ela
dá um avanço de tempo de 150 anos.
O filme Star Wars se passa no futuro “Há muito
tempo, numa galáxia muito, muito distante” e
está situado no espaço sideral.

Onde?
Determina o local que a história se
passa
Indica em que lugar a história
acontece, se é dentro de um quarto,
uma fazenda, no espaço, etc, é
importante para o roteirista ao
escrever o onde, não se preocupe
apenas com o geográfico, mas com o
contexto social, cultural, histórico,

Exemplo: Novela “Além do tempo” da
Rede Globo, a roteirista *Elizabeth
Jhin, se preocupou além da data,
século em que a história acontece,
em falar sobre todo o contexto social
da época, a escravidão, o machismo,
o coronelismo, a falta de energia
elétrica.

