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“Um personagem bem construído é fundamental para o funcionamento de uma história e 
de sua narrativa. Um escritor deve, através do roteiro, saber criar personagens marcantes  
que consigam provocar na audiência as emoções desejadas, sejam elas de atração ou de 

repulsa, amor ou ódio, preocupação ou indiferença”.
Sandro Massarani, professor e pesquisador

“Cinema pode ser arte, diversão, entretenimento, 
linguagem, etc, mas antes e acima de tudo cinema é indústria.  E cinema é indústria

por três motivos: porque precisa da máquina, 
da acumulação de capital e da divisão especializada de trabalho.” 

Giba Assis Brasil, diretor, roteirista e montador

.

Consultora Técnica Pedagógica: Dulcinea Gil

    Organizadoras: Michelline Helena e Dulcinea Gil
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Apresentação  

Acabou-se o tempo em que cultura era algo exclusivo das elites. Vem da época 
antiga a ideia de mecenato, termo que deriva do nome de Caio Mecenas (68 a.C. - 8 
a.C.)  que formou um círculo de intelectuais e poetas, sustentando sua produção 
artística  para  melhorar  a  própria  imagem.  Na  atualidade  este  conceito  mudou, 
entraram em vigor as leis de incentivo que ampliaram o novo conceito.

Hoje  cultura  pode  ser  definida  “como  os  modos  pelos  quais  alguém  ou  uma 
comunidade  responde  a  suas  próprias  necessidades  ou  desejos  simbólicos”.   A 
cultura tem sido entendida cada vez mais como um segmento importante tanto 
para o desenvolvimento integrado das sociedades como para o desenvolvimento 
econômico  propriamente  dito.  A  cultura  hoje  comparece  como  importante 
segmento produtor e empregador nas áreas de bens e serviços.

No âmbito da política nacional para o desenvolvimento do setor audiovisual temos a 
Agência Nacional do Cinema (Ancine). É um órgão regulador do Ministério da 
Cultura,  criado  durante  no  ano  2000,  com  objetivo  de  fiscalizar  a  indústria 
cinematográfica e videofonográfica nacional, além de executar a política nacional 
de fomento ao cinema. Ao longo dos últimos anos, houve um aumento significativo 
de instrumento de financiamento público do audiovisual e do volume de recursos 
movimentado. 

Integrante da estrutura básica do Ministério da Cultura existe o Conselho Superior 
do  Cinema,  órgão  colegiado  que  tem  por  finalidade  a  formulação  da  política 
nacional  do cinema e aprovar as diretrizes  para o desenvolvimento da indústria 
cinematográfica  nacional,  visando  a  sua  autossustentabilidade.  O  colegiado 
também indica ao Ministro da Cultura os representantes do setor para compor o 
Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

Por  meio  de  um diagnóstico  apurado  do  setor,  considerando  cinema,  televisão, 
mídias  móveis  e  interativas,  e  todos  os  elos  da  cadeia  produtiva,  está  sendo 
implantado o Plano de Diretrizes e Metas para o Audiovisual. Este Plano tem 
como principais metas a expansão do mercado interno, a universalização do acesso 
e a transformação do Brasil num forte centro produtor e programador de conteúdos, 
fortalecendo a presença do país no mercado internacional. 

Partindo do princípio da produção e circulação de conteúdos brasileiros como uma 
atividade econômica sustentável, competitiva, inovadora e acessível à população, o 
Plano estabelece bases para o desenvolvimento do mercado brasileiro nos próximos 
dez anos,  explica o diretor-presidente da Ancine, Manoel Rangel: “O Plano guiará 
os investimentos do Fundo Setorial do Audiovisual e as ações do poder público no 
desenvolvimento do audiovisual brasileiro”.
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As informações que constam na presente apostila constituem uma ferramenta vital 
para a formação do técnico em audiovisual em especial ao roteirista que precisa 
descrever detalhadamente personagens,  cenários,  ações e diálogos que deverão 
traduzir para a tela a historia a ser contada. É importante lembrar que o produto 
final é um texto especifico, não apenas literário, dramático, onde imagens e sons 
sejam possíveis para contar com clareza toda a história,que orientará toda a equipe 
técnica na realização do filme.

Esperamos  que  este  conteúdo  em  mãos  do  professor  e  aluno,  somado  à 
programação de filmes no Cineclube da Escola, possa contribuir para a formação de 
Técnico  de  Nível  Médio  em Audiovisual  com um olhar  crítico  sobre  a  produção 
cinematográfica.  Fonte  de  reflexão  com  diversas  abordagens  do  fazer 
cinematográfico,  esta  leitura  tem  por  objetivo  incentivar  o  aprofundamento  do 
estudo  do  cinema  de  uma  maneira  metódica  nas  disciplinas  do  programa  dos 
próximos  semestres  na  crença  de  que  a  aquisição  deste  conhecimento  e  a 
formação de uma cultura cinematográfica sejam um forte aliado na conquista de 
um lugar no mercado audiovisual.

Na sociedade do conhecimento, somos eternos aprendizes. É importante ressaltar, 
caro Professor (a), que esta ferramenta pode ser melhorada e que sua contribuição 
é de fundamental importância.

Objetivos de Aprendizagem

Ao final da disciplina os alunos devem ser capazes de...

    Conhecer  como inicia o processo de criação cinematográfica,  numa abordagem que propicie condições de 
despertar a sua própria fonte de inspiração na perspectiva de deflagrar o momento criativo.

     Adquirir familiaridade com os elementos constitutivos do Roteiro e saber desenvolver a história na linguagem 
das personagens, estruturada em narrativa com sequências de ação, diálogos, descrição dos cenários e dos sons .

     Aprender a planejar e desenvolver as fases que antecedem a criação do roteiro,  seja de um filme de ficção ou 
documentário.

     Compreender a importância de ver e rever os filmes e a ter uma atitude proativa no processo da formação de 
uma cultura cinematográfica.
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A Ideia 

Ter uma ideia é o principio de qualquer roteiro; não chega a ser uma etapa propriamente 
dita, mas é o início do processo. A criatividade do autor conta muito neste ponto, mas um 
roteirista não pode depender do surgimento espontâneo de uma ideia.  A sua produção 
seria limitada e ele ficaria, na maior parte do tempo, esperando uma grande ideia chegar. 
Não se deve perder tempo esperando a grande ideia aparecer, deve-se procurá-la, criar 
condições para que ela venha. Fica, então, a questão: Onde encontrar uma boa ideia.

Pode vir de experiencias vividas pelo roteirista. Com um olhar mais treinado é possivel se 
observar  mais  atentamente,  decupando  e  registrando  situações  cotidianas  ou  fatos 
inusitados a que estamos sujeitos.  As ideias não surgem simplesmente do nada,  existe 
sempre uma fonte de inspiração. Segundo o roteirista Lewis Herman, as ideias podem ser 
originadas de seis fontes. São elas:

Ideia selecionada – surge a partir de alguma lembrança ou experiência pessoal. Este tipo de 
ideia pode resultar em bons roteiros, mas não é muito confiável, pois, sempre chega um 
momento onde as memórias do autor, que resultem em um bom roteiro, se esgotam.

Ideia verbalizada – Quando surge de alguma conversa ou história  que ouvimos.  Muitas 
vezes um comentário ou até uma conversa alheia pode fornecer uma ideia.

Ideia lida – Quando surge a partir de algo que lemos, seja uma notícia de jornal, revista, 
livro, etc. 

Ideia transformada – Neste caso a ideia surge de uma obra de ficção (livro, revista, filme, 
peça de teatro). Mas lembre-se: a sua ideia deve ser sempre original, não um plágio. Esta é 
uma fonte de inspiração, não uma cópia. Você pode pegar a ideia da obra e transformá-la.

Ideia proposta  –  Quando  alguém propõe  uma ideia  a  você.  Pode  se  dar  de  maneiras 
diferentes, por exemplo, se um produtor encomenda um roteiro sobre uma história ou ideia 
já existente.

Ideia procurada – Quando você deseja escrever sobre um determinado tema. Para tanto 
você  deve  estudar  ou  pesquisar  sobre  o  tema  em  questão.  Por  exemplo:  você  quer 
participar de um concurso de roteiros que tenha um tema específico.          

Planejamento 

A primeira coisa a ser  feita  é escrever  um resumo claro e conciso  de suas ideias.  Em 
produções  dramáticas  ou  documentários  este  resumo  é  chamado  de  story  line,  um 
resumo dos elementos principais que desenvolverão a trama da história.  Em produções 
para a televisão é chamada de pauta do programa.   

O  processo  de  colocar  as  ideias  no  papel  possibilita  uma  melhor  organização  do 
pensamento e revela lacunas e pontos fracos que devem ser corrigidos.  Muitos produtores 
de cinema famosos começaram suas carreiras como escritores.  Depois de escolhida a ideia 
central é necessário organizá-la da maneira mais objetiva possível. 

Story Line
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Para ajuda-lo a escrever a story line, tente responder a pergunta: Sobre o que é a minha 
historia? Essa resposta deve ser escrita em uma frase ou no máximo em cinco linhas.

Por exemplo, a  do filme Titanic poderia ser: “Infeliz aristocrata noiva se apaixona por pintor 
boêmio de classe inferior dentro do navio Titanic, pouco antes do seu naufrágio”.

São características de um boa story line ser curta, direta e clara, e além disso apresentar 
o conflito e o personagem principal. 

Sinopse

A sinopse é o segundo passo a seguir nesse caminho para transformar a ideia em roteiro. 
Ela é a  story line desenvolvida sob forma de texto. É a primeira forma textual de um 
roteiro. É preciso especificar de maneira clara e concreta os acontecimentos da história. Ela 
não deve ser escrita de forma poética mas simples e concisa. Deve ter em média uma 
lauda, cerca de 35 linhas ou 3 mil caracteres e esclarecer as motivações, os porquês da 
história: 

Explicar a razão do conflito; 

Porque alguma coisa tem que ser feita (razão do personagem);

Porque alguma coisa é feita (decisão do personagem).

 Ainda deve conter na sinopse: 

A época = quando

O lugar e o cenário = onde

A ação dramática = o que

Um breve perfil dos personagens principais = quem

Em Édipo Rei seria:  Porque Édipo não conhece seus pais; porque mata um homem; porque 
se  casa  com  a  viúva  deste  homem;  porque  suspeita  de  alguma  coisa;  porque  decide 
investigar seu passado; porque se sente culpado; etc.

O Argumento 

É um texto condensado que visa apresentar a ideia e conter toda a história contada na 
íntegra, tendo como base o texto escrito na sinopse, os personagens principais, as locações 
e, sempre que possível, exemplos de diálogos importantes.  Qualquer pessoa que leia o 
argumento deve ser capaz de ter uma ideia clara de toda a produção. Se houver alguma 
dúvida ou discordância, é necessário melhorá-lo neste estágio, antes do roteiro ficar pronto. 

Além de responder o “quando”, “onde”, “o que”, “quem” e “por que”, como na sinopse, o 
argumento também responde o “como”, ou seja os detalhes - como cada coisa acontece.

Para evitar problemas futuros, já que o roteiro é um texto audiovisual onde se descreverão 
imagens, é aconselhável já no argumento ter o cuidado com o uso exacerbado de adjetivos. 
Os adjetivos que só podem ser visíveis através da ação não devem ser utilizados no texto, 
em seu lugar deve-se optar por descrever as ações que os revelarão.
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Como esclarecimento para esta regra,  notem o exemplo dado por  Eduardo Almeida de 
Meneses em seu manual de roteiros:  “Aderbal é tímido“ - considerando o quanto pode ser 
difícil  visualizar  essa  timidez  descrita  apenas  dessa  forma,  sugere-se  ao  roteirista 
caracterizar a timidez da personagem através de uma ação do mesmo. Assim a maneira 
mais sensata de descrever essa característica da personagem é criar uma situação que a 
demonstre, como: “Flávia sorri para Aderbal e ele abaixa a cabeça, sem graça”.

O tamanho do argumento varia conforme o tamanho da obra e o estilo do autor. Em média 
os argumentos de longa metragem têm entre 10 e 15 páginas. Alguns autores acreditam 
que uma página de argumento equivale a 10 páginas de roteiro em um longa metragem 
(no curta-metragem esta relação se altera). Mas este cálculo está longe de ser exato, pois, 
as próprias características da obra podem fazer este número variar.

Deve  o  argumento  descrever  os  ambientes  onde  a  história  se  passa  e  colocar  as 
personagens secundárias. É um roteiro de narrativa clássica: todos os conflitos devem ser 
resolvidos até o final  da história.  Portanto,  no argumento,  não esconda informações.  O 
argumento é antes de qualquer  coisa um instrumento de trabalho do roteirista e deve 
conter  fielmente  todas  as  informações  necessárias  para  o  bom  desenvolvimento  da 
historia.

Tendo  em  mãos  o  argumento  o  realizador  ou  produtor  poderá  buscar  recursos  para 
escrever o roteiro, apresentar a patrocinadores. O argumento deve prender a atenção e 
ser  interessante de ler,  além de convencer  que é  uma boa história  e  que merece ser 
financiada. 

Escaleta

A escaleta é uma forma de organizar a estrutura do roteiro,  de modo a se conseguir a 
melhor e mais interessante ordenação do material trabalhado. A maior parte dos roteiristas 
sabe que o mais importante e o mais difícil na elaboração de um roteiro é a estrutura. É na 
arquitetura dramática que o autor consegue gerar, ou não, 90% da expectativa.

Estruturar um filme ou vídeo é organizar a história em segmentos audiovisuais. Para isso as 
sequências devem ser formuladas, selecionadas e listadas na ordem que aparecerão na 
tela.

A escaleta deve ser sintética e clara. Não é necessária uma descrição detalhada da ação, já 
que se trata de um instrumento de trabalho do roteirista, que a essa altura deve dominar 
totalmente  sua história.  O principal  objetivo  da  escaleta  é  dar  ao  autor  uma visão  de 
conjunto  da  história  e  trabalhar  em  cortes,  mudanças,  reordenações;  até  encontrar  a 
estrutura ideal.

A melhor forma de se escrever a escaleta é atraves do texto de argumento, lendo-o e 
separando-o segundo as cenas que nele estão descritas. 

Para isso vamos considerar sequência a unidade de ação que se passa numa determinada 
locação e com uma determinada luz. 

Locação é o local, lugar, ou ambiente onde se passa a história. As informações de luz estão 
divididas em duas partes que podem ser: 
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• int. (interior ou lado de dentro) ou 

• ext. (exterior ou lado de fora)

• dia ou noite  (  as  únicas  variações  usadas  além de dia e noite  são entardecer  e 
amanhecer, por que nesses casos há uma luz especifica).

As informações de luz devem ser organizadas da seguinte forma: int. / dia; ou ext. / dia; ou 
a  luz  que  indicada;  esta  informação  vem  antes  ou  depois  da  informação  de  locação. 
Exemplo: “Casa de Paulo – int./ dia”.

Toda vez que se mudar de locação ou de luz teremos uma sequência nova. Se uma história 
se passar toda dentro da mesma locação, por exemplo, uma história que acontece toda 
num  elevador,  as  sequência  podem  ser  divididas  por  blocos  dramáticos.  Assim  a 
numeração mudaria toda vez que se mudasse o assunto ou acontecesse uma reviravolta na 
história.

Assim, cada sequência é listada com seu número de ordem, indicação de luz, locação e 
descrição sintética da ação: 

Seq. 1 - Rua – Ext. / Dia - Paulo e Beth se encontram.

Ainda pode constar do cabeçalho da sequencia (além do número da seq. / locação e luz) 
outras  informações,  se  extremamente  necessárias,  e  entre  parênteses:  Seq.  1-  Praia  – 
Ext./Noite (sonho).

Se  a  sequência  cronologicamente  aconteceu  no  passado:  Seq.  22-  Trem –  Int.  /  Noite 
(flashback).

Se  a  sequência  cronologicamente  aconteceria  no  futuro:  Seq.  37  –  Bar  –  Int.  /  Noite 
(flashforward)

Breve história do roteiro

"Roteiro é uma história contada em imagens, diálogo e descrição,
localizada no contexto da estrutura dramática."

(Syd Field – roteirista e consultor norte-americano)

O roteiro é a forma escrita de qualquer obra audiovisual. Mas é preciso que se diga que o 
roteiro não é uma simples obra literária, ou melhor,  ele é “uma forma literária efêmera, 
pois só existe durante o tempo que leva para ser convertido em um produto audiovisual”, 
como definiu o escritor e roteirista Doc Comparato.  

Roteiro é o embrião de um filme. É um texto narrativo, estruturado em cenas ou sequencias 
numeradas,  que  contem  a  descrição  das  personagens,  de  suas  ações  e  diálogos,  a 
descrição dos cenários, as imagens e sons necessários  para contar uma história.

O roteiro veio se incorporar à prática cinematográfica por uma necessidade de produção, 
quando o cinema americano completava uma década de existência e se organizava como 
indústria.  O primeiro roteiro  foi  escrito  em 1911 pelo jornalista Gardner  Sullivan e  não 
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passava  de  um  texto  rudimentar  e  experimental,  bem  parecido  com  o  que  hoje 
conhecemos por escaleta. 

Em 1915 o diretor-produtor Thomas Ince aceitou produzir 200 filmes num prazo de três 
anos, e contratou Gardner Sullivan para escrever roteiros, entendendo que dessa maneira 
poderia  planificar  o  trabalho.  Os  dois  inventaram  o  gênero  Western  e  semearam  a 
dramaturgia no cinema.

Em 1916, D. W. Griffith, um dos criadores da linguagem cinematográfica, escreveu o roteiro 
de seu filme “Intolerance”,  uma superprodução com 10 mil  figurantes  e montagem de 
quatro  histórias  que se desenvolviam em lugares  e épocas  diferentes.  A complexidade 
dessa produção exigiu um roteiro mais preciso, com descrição de cenários e os movimentos 
do elenco e da figuração.

A  figura  do roteirista  surge  na virada  do século  19 para  o  século 20,  sendo uma das 
primeiras  divisões  de  trabalho  que  ocorrem na recente  história  do  cinema.  Hoje,  uma 
produção  cinematográfica  possui  uma  numerosa  equipe  com  funções  cada  vez  mais 
complexas e específicas. O roteirista é um dos primeiros elementos a ser incorporado a 
essa equipe, e em alguns casos seu trabalho acompanha todas as etapas, da preparação à 
montagem.

Em 1922 o roteiro chega mais ou menos ao seu conteúdo atual:  descrição dramática e 
técnica de sequências de cenas. Com ele se dá a ascensão do roteirista a um escalão mais 
alto de responsabilidade, participando da concepção ideológica dos filmes. Atualmente os 
roteiristas  de  cinema  e  TV  dividem  com  os  produtores  e  diretores  a  parcela  mais 
importante do poder de decisão. 

"Os americanos chamam-no screenplay. Os franceses o chamam de scenario, para designá-
lo como um conjunto de cenas. E nós o chamamos de roteiro. E não é uma má palavra para 
o caso. Roteiro é uma rota não apenas determinada, mas "decupada", dividida, através da 
discriminação  de  seus  diferentes  estágios.  Roteiro  significa  que  saímos  de  um  lugar, 
passamos por vários outros, para atingir um objetivo final. Ou seja: o roteiro tem começo, 
meio e fim -  conforme Aristóteles  observou  na tragédia greg,a como uma necessidade 
essencial da expressão dramática." (Luiz Carlos Maciel – escritor, jornalista e roteirista).

Função do Roteiro na produção de um filme

Como já foi dito, o roteiro surge como uma necessidade de produção. Ele passa a ser o 
instrumento fundamental para a indústria de cinema e televisão. 

É através dele que os produtores conseguem uma previsão do que vai ser um filme, quais 
os  investimentos  necessários,  e  se  vale  a  pena  aprovar  sua  realização  e  planejar  sua 
execução. Como toda indústria, antes de investir capital em um novo produto, o cinema 
precisa de uma simulação do que poderá vir a ser este produto, e o roteiro vem sendo essa 
ferramenta de simulação do produto audiovisual. 

“Não há dúvida que o conceito de roteiro mudou bastante ao longo de seus cento e poucos 
anos. Mas, de acordo com a maioria dos teóricos contemporâneos, roteiro é uma história 
contada em imagens, mas através de palavras.  Um discurso verbal, escrito de forma a 
permitir a pré-visualização do filme por parte do diretor, dos atores, dos técnicos e dos 
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possíveis financiadores. Um instrumento de trabalho e de convencimento que, conforme as 
necessidades da indústria a cada momento e em cada local, já foi mais técnico ou mais 
literário, mais detalhado ou mais aberto. Roteiro enfim é o elemento inicial fundamental 
para a elaboração do projeto de um filme”. (Giba Assis Brasil)

A profissão de roteirista

O roteirista é o profissional responsável por criar, a partir de uma ideia original ou de um 
texto ou obra literária adaptada, um roteiro audiovisual, ou seja estruturar uma narrativa 
com sequências de ação, com ou sem diálogos, na qual se realizem as gravações para TV 
ou as filmagens para cinema. 

No Brasil o principal mercado de trabalho do roteirista é formado por pequenas e médias 
produtoras  de  vídeos  institucionais  e  comerciais.   Também  há  os  chamados  vídeos 
independentes ou autorais que são filmes de caráter artístico e não comercial que a maioria 
das produtoras  realiza  juntamente com filmes institucionais  e  publicitários.  Na área do 
Cinema, a co-produção com TVs (abertas ou por assinatura), que também veiculariam os 
filmes, tem sido uma vertente crescente que pode vir a se consolidar como outra opção de 
trabalho.

A profissão de Roteirista foi regulamentada no Brasil em 1978, com a publicação da Lei Nº 
6.533 e do Decreto Nº 82.385, que dispõe sobre a regulamentação das profissões de artista 
e de técnico em espetáculos de diversões, e define a profissão do roteirista cinematográfico 
que: "cria, a partir de uma ideia, texto ou obra literária,  sob a forma de argumento ou 
roteiro cinematográfico, narrativa com sequencias de ação, com ou sem diálogos, a partir 
da qual se realiza o filme”. 

Em 79, a Lei  6.615 e seu decreto 84.134/79 regulamentam a profissão do roteirista de 
televisão e de rádio, que "escreve originais ou roteiros para a realização de programas. 
Adapta originais de terceiros transformando-os em programas".

A Nova CBO - Classificação Brasileira de Ocupações -, do Ministério do Trabalho, publicada 
em 1994, tem como Família 2615 os Profissionais da escrita, que por sua vez tem como 
subdivisão o item "2615-05 -  Autor-roteirista",  que tem como sinônimos "Adaptador  de 
obras para teatro, cinema e televisão, Argumentista-roteirista de história em quadrinhos, 
Autor-roteirista  de  cinema,  Autor-roteirista  de  rádio,  Autor-roteirista  de  teatro,  Autor-
roteirista de televisão, Autor-roteirista multimídia, Dramaturgista".

Roteiro

O roteiro é um texto audiovisual. Portanto, a partir daqui está terminantemente proibido se 
escrever  qualquer  coisa  que  não possa ser  transformado  em imagens  e  sons.  Para  se 
chegar ao roteiro deve-se aproveitar a estrutura da escaleta, pois agora já temos nossa 
historia toda separada em sequências. O passo seguinte é preencher essa estrutura com a 
descrição dos personagens, dos cenários e principalmente descrever as ações. 

Podemos considerar elementos obrigatórios num roteiro: divisão de sequências; descrição 
dos cenários; descrição das personagens; narração da ação; diálogos; rubricas.
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Na “Divisão de Sequência” consideramos a mesma estrutura da escaleta, ou seja, o mesmo 
cabeçalho da escaleta, com as indicações de número da sequência, locação e luz.

No caso da indicação de luz, em algumas situações pode ocorrer dificuldade em identificar 
se a sequencia é interna ou externa, como explica Giba Assis Brasil: 

“Por exemplo,  em cenas de automóvel:  costuma-se colocar  INT nas cenas com diálogo 
dentro  do  carro,  e  EXT  quando  a  câmara  está  fora  do  carro,  mas  é  bastante  comum 
intercalarem-se estes dois pontos de vista. Eventualmente há cenas que começam INT e 
terminam EXT ou vice-versa (planos-sequencia atravessando portas, por exemplo) e devem 
ser indicadas INT-EXT”.

Quanto a divisão de sequência é necessário argumentar que sempre vale o bom senso para 
casos não especificados ou para evitar excessos. Dois casos que fogem à regra:

Quando a maior parte da história se passa na mesma locação, no mesmo ambiente. Nesse 
caso, a melhor forma de organizar o roteiro, ao invés de seguir a regra da mudança de 
locação, é dividir o texto por blocos dramáticos, criando assim sequências diversas;

Quando se está descrevendo uma conversa telefônica ou numa montagem paralela,  nesse 
caso passa a existir uma sucessão de cenas muito curtas ou intercaladas. Assim a linha de 
divisão de cenas deixa de ser útil e atrapalha a visualização do filme mais do que ajuda na 
sua organização. 

Os  cenários devem ser  descritos  logo  na  primeira  sequência  em que  aparecem.  Nas 
sequências  seguintes,  se  não  houver  nenhuma  alteração  visual,  não  será  necessário 
descrevê-los novamente. Entretanto só deve ser descrito o que for sendo visualizado pelo 
espectador e à medida em que for aparecendo na tela.

A mesma regra se aplica para a  descrição das Personagens.  Deve-se descrevê-las à 
medida em que aparecem na história e da forma em que aparecem na imagem. “Às vezes 
a personagem é introduzida na história apenas pela sua voz, ou pelos seus passos, uma 
mão enluvada que abre uma porta, etc. É claro que, em qualquer caso, a descrição (para o 
leitor)  deve  corresponder  ao  que  deveria  estar  sendo  visto  (pelo  espectador)  a  cada 
momento. No roteiro, a descrição geral de um personagem (ou de um cenário) só deve 
aparecer no momento em que, no filme, ele deveria ser visto.” (Giba Assis Brasil) 

As  descrições  devem  ser  visuais.  Características  psicológicas  ou  referentes  à 
biografia dos personagens devem se transformar em ações, palavras ou gestos.

A Narração da Ação deve conter tudo o que acontece na sequência (e que o público deve 
ver  ou  ouvir).  Deve  conter  ainda  a  intenção  da  personagem,  sua  reação  ao  que  está 
acontecendo, pois isso será visível para o espectador, portanto deve ser visualizável para o 
leitor do roteiro. 

Exemplo 1:

Busca-Pé assume a pose de goleiro, fica meio abobalhado,  tentando agarrar o 
galo, que passa no meio das pernas dele.

Uma mulher que empurra um carrinho de bebê vê a cena e se afasta apressadamente.
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Exemplo 2:

Cabeleira toma a bola de Busca-Pé. Dadinho aplaude.

DADINHO
Aí, Cabeleira! Mostra que tu sabe da arte.

Cabeleira afasta os meninos com um gesto autoritário.

CABELEIRA
Vamo afastando, molecada!

Todos formam um círculo em volta do bandido.
Cabeleira faz embaixadas com a bola de futebol revelando uma extrema habilidade...

(Cenas do Filme Cidade de Deus, roteiro de Bráulio Mantovani).

Os diálogos são elementos importantes para se conhecer melhor as personagens, entender 
seu universo e seus sentimentos. Eles também funcionam como troca de informação entre 
as personagens, e entre as personagens e o espectador. Muitas vezes ajudam a revelar 
situações  e  criar  expectativas  e  suspense.  Para  um diálogo ou  fala  existir  na  história, 
impreterivelmente deve estar escrito no roteiro.

Como forma de facilitar visualização, e permitir que atores e diretores possam fazer suas 
anotações, os diálogos são destacados do corpo do roteiro, sendo escritos sempre com o 
nome do personagem correspondente  em letras maiúsculas,  escrito uma linha a cima, 
antecedendo sua fala. Exemplo:

CLÁUDIO
Tem horas, Helena, que francamente, eu preferia estar no seu lugar. Muito mais tranquilo, 

seguro, sem pressão, sem stress...

HELENA
E eu preferia estar no seu. Muito mais interessante, movimentado, criativo... e ainda faz 

sucesso!

CLÁUDIO
Grande sucesso...

O comentário de Cláudio irrita ainda mais Helena, que se levanta.

(Cenas do Filme Se Eu Fosse Você, roteiro de Carlos Gregório)

Ao escrever um diálogo, o roteirista deve ter claro qual o objetivo da cena e como esse 
diálogo poderá contribuir para se alcançar esse objetivo. Por isso deve excluir todas as falas 
que não contribuem para esse objetivo. 

Outras informações importantes que devem constar no diálogo são as indicações de: falas 
em que o personagem está fora de quadro (OFF); voz sobreposta (OVER). Elas devem 
aparecer entre parênteses ao lado do nome da personagem. Dessa forma:

O carro estaciona na garagem.
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HELENA (off)
Sim, e depois?

CLÁUDIO (off)
Essa situação não vai durar pra sempre...

Cláudio e Helena vão saindo do carro.

CLÁUDIO
E enquanto não passa a gente fica aqui em casa, não bota a cabeça pra fora, porque 

quanto menos gente a gente encontrar...

(Cena do Filme Se Eu Fosse Você, roteiro de Carlos Gregório)

Também é importante ressaltar que para o roteirista existe sempre a possibilidade de se 
usar o silêncio, que em muitas situações é a melhor maneira de terminar uma discussão, 
encerrar uma conversa, ou deixar algo em suspense.

Outra informação que pode acompanhar os diálogos é a  Rubrica. Ela é uma palavra ou 
frase, colocada entre parênteses, dentro do diálogo, que serve para indicar a intenção do 
personagem ao dizer a fala ou indicar uma ação simultânea realizada pelo personagem 
enquanto diz a fala.

Ainda sobre o roteiro, existem algumas regras a observar. A mais importante é  que toda a 
ação da história se passa no presente, quer dizer, mesmo que se trate de um flash back 
deve ser narrada no tempo presente. 

Além dos verbos no presente, o texto ainda deve ser escrito na terceira pessoa, e na ordem 
fílmica (obedecendo a ordem em que as ações vão sendo mostradas na tela). Também 
deve-se  evitar  os  termos  técnicos  como  enquadramentos  e  movimentos  de  câmera, 
valendo também o bom senso no caso em que seja imprescindível para compreensão da 
ação.

A descrição  da ação,  do personagem e do cenário,  deve vir  justificada logo abaixo do 
cabeçalho da sequencia. Como se trata de uma obra audiovisual, não esqueça que se está 
descrevendo imagens, portanto o que não pode ser vista nem ouvido não deve constar da 
rubrica.

Os diálogos  devem vir  centralizados,  sempre  precedidos  do  nome do personagem,  em 
caixa alta.  Se for o caso acrescentar entre parênteses ao lado do nome do personagem, a 
indicação de voz off ou voz over.

Qualquer ação do personagem simultânea a sua fala pode ser disposta entre parênteses 
durante o diálogo.

                                                                         CIDA

                                                        (levando a mão à testa)

Estou com uma dor de cabeça.... Tá uma mexeção aqui dentro...

(Cena do Filme Se Eu Fosse Você, roteiro de Carlos Gregório)
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No final da sequência, se for necessário pode vir a indicação de transição para a próxima 
sequência (Fade out, fusão, etc); sempre em caixa alta e alinhada  à direita da página. 
Consideramos transições:

• CORTA PARA: Se usa quando se quer o fim da cena e o começo da seguinte 
imediatamente.

• FUSÃO PARA: Quando a imagem vai desaparecendo ao mesmo tempo que se forma a 
imagem da cena seguinte.

• CORTE RÁPIDO PARA: Quando se quer que a passagem de uma cena a outra seja 
praticamente instantânea 

• FADE OUT: Quando se quer que a imagem se escureça até desaparecer. A cena 
seguinte deve começar com:  FADE IN:

Ao final da última página do roteiro, deve-se dar dois espaços e escrever a palavra Fim, 
centralizada na página.

Para facilitar a escritura de um roteiro, é aconselhável seguir uma série de etapas da 
organização das ideias até a formatação do roteiro em si. Essa técnica é importante para 
evitar que o roteirista se perca no longo trabalho de descrever detalhadamente 
personagens, cenários, ações e diálogos que deverão traduzir para a tela a historia a ser 
contada. É importante lembrar que o produto final é um texto específico, não apenas 
literário, dramático, onde imagens e sons sejam possíveis para contar com clareza toda a 
história.

Especificidades do roteiro de documentário

“Documentário é o tratamento criativo da realidade”.

(John Grierson – documentarista inglês)

O filme documentário foi teorizado pela primeira vez por Dziga Vertov que defendeu a ideia 
de que o olho da câmera seria mais fiel à realidade do que o olho humano, pois se tratava 
de uma reprodução mecânica do visível.

O termo “documentário”, entretanto, só foi usado em 1926 num artigo do New York Sun 
escrito por John Grierson sobre o filme Moana, de Robert Flaherty, que se referia a um 
relato  visual  do  cotidiano  de  jovens  polinésios.  O  termo  foi  emprestado  do  francês 
“documentaire”, com o qual eram designados os filmes de viagem. 

Ainda perseguindo a ideia de representação mais fiel da realidade, o termo “documentário” 
foi aceito em 1879 pelo dicionário francês Littré como adjetivo referente a algo “que tem 
caráter  de  documento”.  Assim  o  gênero  documentário  tem  se  caracterizado  pelo 
compromisso com a captação da realidade. 

Para conseguir “captar essa realidade” imagina-se um modelo de produção diferente dos 
modelos  seguidos  nas  produções  meramente  ficcionais,  onde  cenário,  textos  e  atores 
seguem facilmente esquemas planejados e controlados por um texto previamente escrito, o 
roteiro. 
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Pensando-se dessa forma, podemos supor que roteiros de filmes de ficção e documentário 
são bem diferentes. No entanto,  por muito tempo, os documentaristas se guiaram pelo 
modelo de produção ficcional, apoiados no roteiro, que tinha uma construção voltada para 
as  necessidades  do  filme  de  ficção.  Mais  especificamente  o  documentário  clássico 
produzido entre as décadas de 1920 e 1950.

Analisando  documentários  como  os  de  John  Grierson,  encontramos  uma  calculada 
decupagem  articulada  em  função  da  montagem,  claramente  denotando  um  prévio 
planejamento dos planos, só possível em um detalhamento tal qual um modelo de roteiro 
ficcional.

Na década de 1950 há uma ruptura na forma de se realizar o filme documentário, instigado 
pelas novas formas de captação - a camera 16mm e o magnetofone, gravador de som que 
possibilita  o  registro  de som em fita  magnética  em sincronia  com a imagem.  Logo  os 
documentaristas instauram uma busca pelo “real bruto” através de filmagens espontâneas. 

Surgem então movimentos cinematográficos como o  documentário direto americano, 
que tem seu expoente em  Robert Drew, e o  Documentário Verdade, que tem como 
principal representante o francês Jean Rouch. 

Essa forma de produzir afeta principalmente o roteiro, já que, nesses modelos de produção, 
a escrita prévia do que filmar torna-se pouco relevante, sendo então utilizada apenas nas 
fases  de montagem para  reorganizar  o  material  filmado.  Assim,  documentário  e  ficção 
possuem  hoje  diferentes  formas  de  estruturar  o  roteiro,  mesmo  que  a  maioria  dos 
documentários produzidos ainda sigam a estrutura do documentário clássico que baseia-se 
no roteiro de ficção.

Universo de representação do documentário

Em documentário, o controle do universo de representação é uma aquisição gradual; ele só 
estará completamente nas mãos do diretor do filme na sala de montagem - quando ele 
tiver a seu dispor todo o material registrado pelas câmeras. Até chegar nesse momento, há 
uma busca pela captação do real que será moldado durante todo o percurso de realização 
do filme. 

Segundo o pesquisador Sérgio Puccini, esse “percurso é marcado pela perspectiva daquilo 
que  está  por  vi,  a  captura  de  um  real  que  gradualmente  vai  sendo  moldado  até  se 
transformar em filme. (…) é a construção de um discurso sedimentado em ocorrência do 
real”.

Esse  discurso  começa  a  ser  montado  a  partir  dos  recortes,  “das  escolhas”   do 
documentarista: a escolha do tema, dos personagens que entoarão esse discurso do autor, 
das locações e cenários, da linguagem utilizada e pensada para a montagem do filme, o 
encadeamento  de  sequências,  os  sons  e  as  imagens  que  juntamente  com  os  outros 
elementos compõem o discurso escolhido pelo autor. 

Por meio dessas escolhas é possível se montar um plano de filmagem, um encadeamento 
de  sequências,  uma prévia  das  intenções  do  documentarista.  Essas  anotações,  que  se 
assemelham a uma escaleta mais desenvolvida, apontam a estrutura a ser seguida, onde 
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buscar os elementos fílmicos que comporão o filme e que podemos entender como uma 
espécie de pré-roteiro. 

Como não há um controle completo sobre os locais a serem utilizados como cenário, e 
muitas vezes essa determinação não é relevante dentro da narrativa escolhida, o roteiro de 
documentário não fica preso a divisão de sequencias indicadas por locação e luz, como 
acontece na ficção.  Dessa forma o roteirista de documentário pode optar por dividir as 
sequências de seu (pré) roteiro em blocos, privilegiando o assunto e a forma com que este 
é abordado, ao invés de privilegiar a locação.

A  outra  possibilidade  é  escrever  um  roteiro  já  de  posse  das  imagens  captadas,  uma 
decupagem mais precisa do material filmado. Assim levando em consideração as limitações 
impostas pelo próprio material captado, pode-se maturar uma estrutura de montagem que 
também seria entendida como um roteiro. 

Como Desenvolver Roteiros

Tendo em vista que o roteiro de ficção apresenta uma estrutura dramática mais complexa 
com detalhes que fogem à organização simplificada de um (pré)roteiro de documentário, 
iremos centrar nossos esforços em desenvolver uma estrutura aplicada ao modelo utilizado 
nos roteiros de ficção.

Existe  uma  infinidade  de  formatos  de  narrativa,  alguns  inclusive  híbridos,   onde  se 
misturam  e  confundem  os  gêneros  e  que  portanto  podem  gerar  uma  dramaturgia 
diferenciada e um modelo diferente de construção de roteiro. O que vamos tentar trabalhar 
aqui é o modelo desenvolvido para a narrativa clássica.

Dramaturgia - Contando uma História

Existem várias formas de se contar uma história.  Levando em consideração o ponto de 
vista, podemos dividir as histórias em três gêneros:

• Lírico:  O  autor  fala  por  si  e  de  si.  É  o  responsável  pela  história.  Fala  de  seus 
sentimentos.
• Épico: O autor narra em seu nome ou usando personagens. Na maioria das vezes 
conta algo que aconteceu.
• Dramático: O autor se esconde nos personagens. Os personagens vivem suas ações 
no presente, mesmo quando remetem ao passado.

O gênero  dramático  é o  mais  utilizado na elaboração  de roteiros  audiovisuais,  embora 
também exista a narrativa não-dramática, como a crônica, ou o teatro épico de Brecht.

Narrativa Clássica 

Dramaturgia é a arte de escrever história para serem contadas através da representação 
de atores. 

Segundo o estudo da Dramaturgia Clássica, Drama é igual a AÇÃO. Essa ação depende de 
um CONFLITO central,  motivado pela confrontação entre o desejo do protagonista e as 
forças antagônicas, que se contrapõem a esse desejo. Toda a história está subordinada a 
este conflito principal  e ao comportamento distinto de cada personagem, suas ações e 
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reações, até o alcançar de suas metas. Sem conflito, sem ação, não existe drama. Logo não 
existe uma história dramática, ou um roteiro dramático.

Em uma equação simples poderíamos assim representar o conflito:

CONFLITO = DESEJO DO PERSONAGEM x FORÇAS ANTAGÔNICAS

No  conflito  há  um personagem  dramático  que  deve  ter:  motivo,  intenção,  oposição  e 
objetivo. Isso irá movimentar a história e desenvolver a trama.

Motivo - é a relação causa-efeito que funciona como estopim para o início da história. 
Nenhuma  ação  é  possível  sem  causa.  Dessa  forma,  podemos  dizer  que  o  detonante 
funciona como uma ruptura da inércia, possibilitando que haja uma motivação para que o 
protagonista passe a investir energia na busca por alcançar seu objetivo. Os dramas são, 
em geral, detonados por:
• Atitudes humanas
• Eventos exteriores à sua vontade (tempestade, furacão, defeito em avião, etc.)

Intenção é a semente da ação. O motivo resultará numa intenção de agir.

Oposição são  as  forças  antagônicas,  os  obstáculos,  que  se  opõem  ao  desejo  da 
personagem. Se não existe dificuldade, a intenção se cumpre e não há drama. Imagine: o 
que seria das novelas se o galã conquistasse a mocinha no primeiro capítulo?

Objetivo é o desejo do personagem. Ele quer conseguir alguma coisa; ir a algum lugar; 
etc. não é necessário que o personagem consiga alcançá-lo no final da trama.

Os principais conflitos são:

• Entre o personagem e outro homem, ou um grupo de homens;
• Entre  o  personagem e  uma força  não-humana,  em conflito  com elementos  mais 
diversos como o tempo, o espaço, fenômenos da natureza, fenômenos paranormais. Em 
geral são os filmes catástrofe. 
•           Entre o personagem e uma força interna. O Personagem pode estar em conflito 
consigo mesmo. Em geral são filmes psicológicos.
O conflito audiovisual pode conter todos os conflitos: homem x homem, homem x forças da 
natureza, homem x ele próprio. No entanto devemos ter apenas um conflito-matriz.
Considerando o conflito, podemos dividir as histórias em dois grandes gêneros:
• Tragédia: quando a vontade do personagem enfrenta um obstáculo intransponível 
diante das condições do personagem.
• Comédia: equilíbrio entre o obstáculo a ser enfrentado e a vontade do personagem.

Ou em Gêneros secundários:

• Drama – oriundo da tragédia = vontade do personagem + obstáculo dificilmente 
superável.
• Farsa –  oriunda da comédia = vontade do personagem + obstáculo ridículo mais 
existente, baseado na ironia da sorte ou em preconceitos.
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A maneira como vamos contar o conflito principal é o que chamamos de Ação Dramática. O 
encadeamento  dos  acontecimentos  vividos  pelas  personagens,  seus  efeitos  e  re-ações 
formam a estrutura dramática da história. Na narrativa clássica, cada acontecimento, ação, 
re-ação,  ou mesmo traço de personalidade das personagens devem ser justificados,  de 
forma implícita ou explícita, dentro do enredo do filme.

A  História  também deve  ser  contada  obedecendo  a  um tempo  dramático  (o  presente 
dramático) que é o tempo em que se desenvolve a ação principal. Isso significa que mesmo 
que se conte acontecimentos do passado ou do futuro da trama, há um tempo presente 
que deve ancorar e servir de esteira para a ação dramática. O tempo dramático é diferente 
do tempo cronológico, pois pode abrigar, por exemplo, num filme de uma hora e meia, uma 
história que compreenda séculos.      

Personagens

As  personagens  são  responsáveis  por  viver  o  conflito  dramático.  Suas  características 
devem  ser  pensadas  segundo  esse  conflito  a  ser  vivido  na  trama.  Assim,  suas 
características básicas devem ser adequadas ao conflito principal da trama, de forma que 
haja uma interação perpétua entre personagem e história. Dessa forma, podemos dizer que 
o personagem se cria segundo a história, e não o contrário. Há personagens que são mais 
interessantes e rendem mais na trama do que outros.

Ex.:  um personagem que  não sabe  nadar  é  muito  mais  interessante  numa história  de 
travessia de um rio, do que um personagem atleta. 

Segundo  a  função  que  desempenha  na  história,  podemos  dividir  as  personagens  em 
grupos: protagonistas, antagonistas, secundárias e componentes dramáticos.

A  protagonista  é  a  personagem  principal  da  trama,  é  o  elemento  básico  do  núcleo 
dramático principal. É o “herói” da história, é ela quem tem a maior vontade, que tem um 
objetivo determinado, ou  seja é a satisfação de seu desejo que a história persegue. Ela 
deve  estar  em  primeiro  plano,  no  centro  da  ação,  e  deve  ser  a  mais  trabalhada  e 
desenvolvida.  A  protagonista   deve  aproximar  qualquer  experiência  dramática  da 
compreensão  do  espectador.  Ela  é  o  motor  da  Ação,  vetor  de  Emoção  e  a  ponte  de 
Identificação com o Espectador. 

Sobre o seu ponto de vista que se apresenta o enfoque narrativo da história, o que a torna 
onipresente (física ou tematicamente). A protagonista deve ser evolutiva, se transformando 
no decorrer da trajetória narrativa, adotando uma atitude positiva ou negativa, superior ou 
inferior,  crítica  ou  inocente.  A  essas  mudanças  sofridas  pela  personagem ao  longo  da 
história chamamos de Arco do Personagem.

Consideramos  Protagonista  uma pessoa,  um grupo  de  pessoas,  ou  qualquer  coisa  que 
tenha capacidade de ação. 

A antagonista é o contrário  da protagonista,  é sua oponente. É aquela que dificulta ou 
impede  a  realização  do  desejo  da  protagonista.  Normalmente  ela  leva  a  uma  reação 
antipática  por  parte  do  espectador,  mas  há  casos  em  que  a  antagonista  fica  mais 
interessante  que  a  protagonista.  Ex.:  O  Exterminador  do  Futuro  I;  a  simpatia  pelo 
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antagonista  foi  tanta  que na continuação  (O Exterminador  do Futuro  II)  a  protagonista 
passou a ser o cyborg. 

A antagonista deve ter o mesmo peso dramático que a protagonista, mas não é necessário 
desenvolvê-lo com a mesma profundidade dramática.

Entre  protagonistas  e  antagonistas  se  interpõem  as  personagens  secundárias,  os 
colaboradores e componentes dramáticos.  O colaborador é a personagem secundária,  é 
aquela que aparece ao lado da protagonista, fazendo parte do mesmo núcleo dramático. 
Geralmente nasce da necessidade da personagem principal de se relacionar, à medida que 
vamos construindo a trama.  As personagens secundários  são menos complexas que as 
antagonistas  e  protagonistas.  O  componente  Dramático  é  um  elemento  de  união, 
explicação  ou  solução.  Não  tem  a  profundidade  das  personagens;  sua  função  é 
complementar.

Em audiovisual não existe um fluxo interior tal como existe na literatura. Assim é comum 
que a personagem exponha seus sentimentos e pensamentos através das suas ações e 
diálogos. Cada vez que a personagem pensa, ela fala.  Lembre-se: Pensar = falar.

A  outra  opção  é  a  utilização  da voz  over  para  expor  o  pensamento  das  personagens. 
Entretanto esse recurso não deve ser utilizado com exagero e somente se extremamente 
necessário, ou se fizer parte da estética do vídeo ou filme.

O  sentir  da  personagem  exprime-se  por  sua  atuação,  sua  reação  ou  comportamento 
perante a ação.  Por  exemplo;  quem ama,  beija;  quem se irrita,  luta;  quem está triste, 
chora.  Sentir = agir.

A maneira de falar pode ser uma importante característica e ajudar a dar veracidade à 
personagem. Cada personagem se expressa de um modo peculiar. Ex.: um advogado de 40 
anos fala diferente de um surfista de 19. Uma dona de casa suburbana fala diferente de 
uma dançarina de uma boate de uma grande metrópole. O nível cultural e a idade dos 
personagens influenciam seu modo de falar.

O nome da personagem pode ajudar a compor suas características e revelar sua origem e 
história de vida.  Além de ajudar a definir sua classe social,  o caráter e a tipologia das 
personagens, ou a época histórica à qual pertencem. Ex.: Natalino, Toninho, Severino, ... – 
rural;  André,  Gustavo,  Alfredo,  Samuel...  –  classe  média;   Luis  Felipe,  Frederico,  ...  – 
aristocracia.

Geralmente  nomes duplos  são  originários  da  década  de  50  e  60,  no  Brasil.  Ex:  Pedro 
Ernesto, Eloísa Elena, Otávio Pedro, etc.

Nomes de personagens clássicos da história ou da dramaturgia mundial também podem ser 
usados como referências. Ex.: Édipo, Jocasta, Ernesto, Hércules, etc., ou nomes de grandes 
personalidades, para denotar época. Ex.: Jaqueline (na era Kennedy), Ernesto (movimento 
revolucionário), Getúlio, etc.

Os  nomes  ainda  podem negar  ou  ressaltar  alguma  característica  da  personagem.  Ex.: 
Branca, Lindalva, Cornélio, Felício, Rude, etc. Uma ótima fonte de pesquisa para nomes de 
personagem é a lista telefônica e os livros de História.
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Construindo Personagens

Para melhor desenhar um personagem precisamos previamente definir sua necessidade 
dramática e as características que vão justificar cada uma de suas ações. 

Entendemos por necessidade dramática o objetivo de cada personagem dentro da história. 
O  que  ele  deseja  conquistar,  o  que  o  motiva  a  agir.  Enquanto  para  as  personagens 
principais (protagonista e antagonista) essa necessidade dramática deve mostrar-se clara 
dentro da história, para as personagens secundárias a motivação pode apenas servir de 
alicerce para o roteirista definir seu comportamento e suas re-ações.

As características da personagem, sejam física, psicológicas ou sócio-culturais, ajudam a 
determinar  as  contradições,  escolhas  e  relações  das  personagens.  A  melhor  forma  de 
conhecer a fundo uma personagem é escrever seu perfil ou ainda uma biografia, que será a 
melhor ferramenta do roteirista na hora de definir as ações e diálogos das personagens.

Para escrever um perfil de personagem ou se definir suas características, devemos estar 
atentos para os seguintes pontos:

• Fator físico: idade, peso, altura, cor da pele, cabelos, olhos, etc.
• Fator social: classe social, religião, família, profissão, etc.
• Fator psicológico: ambição, anseios, sexualidade, particularidades, etc.

A correspondência entre o intelecto e as emoções é o que dá identidade ao personagem. 
Ex: um personagem de caráter altamente racional possui uma emotividade nula, assim só 
seria coerente descrevê-lo dançando o can-can se ele estiver bêbado ou enlouquecido.

Num perfil de personagem deve constar:

• Como ele é – descrição física e personalidade;
• Como pensa e fala;
• Como vive, com quem e em que circunstâncias;
• Onde trabalha, o que faz para viver;
• Como é sua relação com os amigos e a família;
• Possui algumas peculiaridades, tiques nervosos, manias, etc.

Partindo do perfil, pode ser outra opção se escrever uma biografia mais aprofundada sobre 
a personagem fazendo uma espécie de análise psicanalítica partindo de sua infância, ou 
uma análise histórico-social  delineando as determinações de classe que justificam suas 
ações. 

Os perfis de personagens são bastante úteis para que a trama seja desenvolvida com lógica 
e clareza.

É importante lembrar que um personagem não é uma pessoa, é apenas um dispositivo 
narrativo. As pessoas são mais profundas e contraditórias.  Os personagens, para serem 
críveis,  devem  ser  mais  claros  e  coerentes,  tendo  suas  ações  e  decisões  sempre 
justificadas por outros elementos no roteiro.
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Apresentamos abaixo  exemplo de perfil  de  personagem,  escrito  para  o  filme “Vida de 
Menina”,  de  Helena  Solberg  e  retirado  do  site:  www.radiantefilmes.com,  e  da  novela 
“Morde e Assopra”, da Rede Globo, retirado do site: http://www.ipcdigital.com

Helena Morley – (vivido na tela por Ludmila Dayer).

É uma menina magricela, alta e sardenta ainda desajeitada com vastas tranças ruivas que 
revelam sua origem inglesa. Está numa fase de transição. Ela não tem uma beleza clássica, 
mas vai se revelar bonita ao longo do filme. Ela ainda é uma mistura de menina / moça. É 
vista como “estrangeira”  e “diferente.” Tem uma inteligência afiada e evidente no seu 
olhar sempre alerta e curioso. O filme conta a história de Helena durante os anos em que 
começa a se despedir de uma infância feliz e a conhecer o mundo dos adultos. Helena quer 
tudo da vida ao mesmo tempo. Seu tio Geraldo é para ela o símbolo da dominação dos 
parentes ricos. É um momento de perdas e conquistas que são registradas em seu diário 
que funciona como a plataforma de sua individuação.

Júlia (Adriana Esteves) - Paleontóloga. É noiva de John Lewis (Michel Bercovitch) e sonha em 
dar aulas na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Para isso, depende da entrega de uma 
pesquisa inovadora sobre Paleontologia. Após perder toda a sua pesquisa no Japão durante 
um terremoto, vem ao Brasil decidida a encontrar uma nova espécie de Titanossauro. Em 
sua busca por um esqueleto completo, entra em guerra com Abner (Marcos Pasquim), dono 
de uma fazenda de café, e se apaixona por ele.

Segue uma sugestão de ficha para perfil de personagem inspirada no modelo sugerido pelo 
pesquisador Sandro Massarani.
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FICHA DE PERSONAGEM

NOME:________________________________________________________________  Idade: _________________________

NECESSIDADE DRAMÁTICA : ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_

Descrição resumida do personagem: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________________________________
_

Arco do Personagem: 
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_
Características Físicas
Tipo Corporal -  Altura: ___________ Peso: ____________ Face:  ____________ Pele: ___________ Cabelo: 
______________ Olhos: _________________ Postura: ___________________ Aparência: _______________________ 
Saúde:  ___________________ 
Marcas de Nascença: ____________________________________________________________________________________
Tatuagem: ____________________________________________________________________________________________
Características Básicas Onde vive:  _________________________________________________________________________
Nível Intelectual:  _______________________________________________________________________________________
Orientação Sexual: ______________________________________________________________________________________
Descendência: _________________________________________________________________________________________
Composição familiar e relação com a família: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Características profissionais:
Formação / Grau de instrução: _____________________________________________________________________________
Local de trabalho: _______________________________________________________________________________________
Relação com as pessoas neste ambiente: ____________________________________________________________________
Características sociais ___________________________________________________________________________________
Classe Social: __________________________________________________________________________________________
Religião: ______________________________________________________________________________________________
Filiações politicas: ______________________________________________________________________________________
Melhores amigos:  ______________________________________________________________________________________
Hobbies preferidos:  _____________________________________________________________________________________
Modo de falar: _________________________________________________________________________________________
Estilo: ________________________________________________________________________________________________

Características Emocionais e Psicológicas:
Moralidade: ____________________________________________________________________________________________
Medo: ________________________________________________________________________________________________
Ambição: _____________________________________________________________________________________________
O que mais estima: ______________________________________________________________________________________
Sua visão sobre seu papel no mundo: ______________________________________________________________________
Descreva seu personagem com uma frase ou palavra: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Formatação do Roteiro

A capa do roteiro deve conter o título  e nome do autor, centralizados; assim como as 
informações sobre direitos autorais e o contato do autor, embaixo da página. Ex. Capa:

“A SOPA”

                        

um roteiro
de

Asclépito Bélico

Copyright © 2002 by Asclépito Bélico        fone:98 
9567 8765
Todos os direitos reservados
e-mail: abélico@zaz.com

Caso  se  esteja  fazendo  um projeto  para  concurso  ou  outro  fim,  as  páginas  seguintes 
deveriam  conter:   story  line  e  sinopse,  abordagem  do  tema,  justificativa,  e  se  for 
necessário, os perfis de personagem, objeto e/ou lugar.

Caso contrário, na página seguinte deve começar o roteiro em si. Por exemplo:

“A  SOPA”

Seq. 1 - CEMITÉRIO – EXT. / NOITE

Na imensidão do cemitério,  a  luz  da 
lua  ilumina  um  túmulo  mal 
conservado, onde na lápide suja pode-
se com esforço  ler:  “Brito  Armênio - 
1835 / 1905”. 

Angelo, de silhueta franzina, com uma 
lanterna  na  mão  caminha  entre  os 
túmulos.

CLARABEL (off)
Você não acha melhor
desistir dessa ideia?

ANGELO
De jeito nenhum.                           
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Algumas ideias sobre documentário

Sobre documentário  resumimos alguns pontos de um estudo do Núcleo de Pesquisa e 
Produção Audiovisual em Geografia ( IGCE-UNESP/Rio Claro).

O planejamento do documentário começa com a ideia que pode começar com um vago 
impulso em alguma direção, mas deve ser importante o suficiente para se investir tempo e 
energia além do capital  para realizá-lo.

A ideia do  documentário é um tipo de noção sobre o que será o filme e sobre o que poderá 
ser mostrado na tela na edição final do filme.

Nesse  processo  de  organização  da  ideia  o  roteirista/documentarista  deverá  procurar 
responder  algumas  questões  que  podem ajudar  a  elucidar  o  melhor  caminho  para  se 
contar a história:

•  Por que quero fazer esse documentário?
•  Que público desejo atingir com o documentário?
• O que quero mostrar?
• Quais os elementos narrativos preciso construir para sustentar o discurso que escolhi?
• Como devo organizar esses elementos?

Como elementos narrativos entenda: depoimentos, imagens de arquivo, imagens diversas, 
cenas  de  ficção,  simulação,  fotos,  reportagens,  músicas,  sons  diversos...  enfim tudo  o 
puder ser utilizado para reforçar sua exposição e argumentação.

O Story Line no documentário deve conter em poucas palavras o conceito do seu filme.

Estruture sua ideia em duas ou três sentenças, resumindo o que você  está pensando e 
sobre  o  que  tratará  o  documentário.  Cada  sentença  evoca  ideias  adicionais  e  sugere 
imagens que podem ser filmadas para formar as evidências visuais do documentário. Mas 
este é apenas o primeiro rascunho. O  conceito  envolve muita pesquisa e discussão e até 
sua versão final muitas alterações poderão ser feitas.

O conceito deve conduzir a imagens concretas que podem ser filmadas. Deve ajudar a 
listar,  ou seja planejar o que precisa ser filmado,  que pessoas procurar  e aonde ir.  As 
pesquisas complementarão essas ideias e a partir delas você saberá, por exemplo, o que 
perguntar em uma entrevista.

Esta lista, é claro, é apenas um instrumento de apoio para a observação e para a tomada 
de decisão na hora da filmagem. Não é para ir a campo e tentar encontrar exatamente as 
imagens que estão listadas.  O exercício de listar as possíveis cenas a serem filmadas 
ajuda você a se preparar para reconhecer os tipos de imagem que você precisa quando 
elas aparecerem. 

Se você não consegue fazer uma lista hipotética de  tomadas baseadas em sua ideia de 
documentário, é porque essa ideia não está boa o suficiente.

Ao contrário da ficção, onde dividimos o roteiro em sequências baseadas na locação e na 
luz,  no  documentário,  como  essas  informações  nem  sempre  são  relevantes  para  a 
produção, sugerimos dividir o roteiro em blocos. Assim, num documentário sobre acidentes 
de trânsito, você pode determinar que a sequência 1 refere-se a entrevistas com familiares 
dos acidentados;  que a sequência 2 trará fotografias e manchetes de jornais sobre os 
acidentes de trânsito;  que a sequência 3 trará um mosaico de fotos com pessoas que 
morreram em acidentes de trânsito e estatísticas a esse respeito.

Produção de Áudio e Vídeo – Processo de criação - roteiro audiovisual 26



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

Principalmente no caso do documentário, vale o bom senso na hora de construir o roteiro.

A Equipe

Todo filme é feito por uma equipe envolvida na produção e na sua realização.  Após a 
decupagem  do roteiro é feita uma análise técnica entre o Produtor Executivo e Diretor do 
Filme  para  um  levantamento  das  necessidades,  sejam  elas  de  conteúdo  material  ou 
profissional, isto é, quais os profissionais que deverão estar envolvidos no projeto.

Uma equipe de filmagem  varia conforme o estilo, duração e custo do filme. Se filmagem 
for  em  estúdio,  será  necessário  o  trabalho  de  um  cenógrafo  (arquiteto)  e  de  um 
cenotécnico (marceneiro);  se a filmagem ocorrer em locação (fora do estúdio, em local 
interno ou externo) é necessário que na pré-produção cuide-se do transporte, da arte e 
decoração  do  local,  aluguel  de  equipamentos,  agendamento  do  encontro  da  equipe, 
condições de captação de som, entre outros detalhes.

Há diversos prestadores  de serviços  para funções  específicas  que o produtor  terá que 
contactar. Para se familiarizar com a expertise da equipe técnica do filme relacionamos 
abaixo quem é quem no set de filmagem.

Produtor Executivo  

É o profissional de cinema que atua na área empresarial. É o captador de recursos para um 
projeto por ele elaborado ou empresa que o contratou. Na maioria dos casos o produtor 
executivo é o proprietário da empresa produtora que recebe a proposta de co-produção de 
um diretor que dispõe de um roteiro original. Ou ainda, compra os direitos de adaptação de 
uma  obra  literária  e  investe  nos  trabalhos  de  um  adaptador  (roteirista)  e  elabora  a 
montagem do projeto do ponto de vista técnico-artístico e financeiro.

Convoca técnicos especializados de vários setores para avaliarem o seu roteiro, do ponto 
de vista de seus setores, visando formular um anteprojeto de venda de cotas de produção. 
Formula  uma equipe  provável,  assim como um elenco  e  diretor  a  ser  contratado  para 
realizar aquela obra audiovisual. 

Em grandes produções, o produtor é responsável pela contratação do diretor. 

O produtor prepara o projeto - com o conceito do programa e custos de produção - e toma 
as  decisões  importantes.  Ele  é  o  líder  do  time,  o  responsável  pela  direção  geral  da 
produção  e  trabalha com o roteirista.   Em produções  menores,  o  produtor  pode  ser  o 
diretor.   Algumas  produções  têm um produtor  associado  ou  Diretor  de  Produção,  que 
agenda as gravações, faz a escala do elenco e equipe técnica e auxilia o produtor, durante 
toda a realização.  O produtor, muitas vezes junto com o diretor, define o elenco do filme. 

Após captar os recursos necessários à realização do filme, contrata um diretor de produção 
para  o  gerenciamento  dos  recursos,  execução  de  preparação  e  filmagens  segundo um 
plano  de  trabalho  apresentado.  Durante  a  realização  das  filmagens  prevê  a  cobertura 
jornalística constante sobre o produto audiovisual  que elabora,  organiza a finalização e 
prepara o seu lançamento e vendas para o exterior, assim como a sua participação em 
festivais de cinema nacionais e internacionais que credenciarão o seu filme para o circuito 
comercial de exibição. 
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Todo produtor executivo tem uma infraestrutura montada de escritório, contador e pessoal 
capacitado  na  preparação  de  um  projeto  cinematográfico,  a  fim  de  administrá-lo  no 
mercado de capitais para a captação de recursos através de leis de incentivos.

Fase de Pré-Produção 

Na fase de pré-produção as ideias básicas e os métodos de produção são desenvolvidos e o 
processo tem início. É nesta fase,  de definições e planejamento, que a produção toma um 
rumo.  Para  isso,  é  necessário  ter  em mente  as  necessidades,  interesses  e  o  perfil  do 
público-alvo. 

Durante a fase de pré-produção,  são tomadas decisões importantes -  a contratação da 
equipe principal; a concepção do cenário e elenco (quando for filme ficção); iluminação e 
sonorização.  Como todos estes elementos estão interrelacionados, são necessárias  várias 
reuniões de produção para realizar o planejamento e iniciar a coordenação do trabalho da 
equipe.  

Seleção do Elenco, Figurino e Cenário 

Os testes de elenco acontecem nesta etapa, como parte do processo de casting (seleção de 
pessoas para os diversos papéis). Feita a seleção, as negociações têm início e os contratos 
são assinados. Com o elenco definido, o figurinista inicia o seu trabalho. 

O cenógrafo  contratado  irá  analisar  o  roteiro,  provavelmente fazer  alguma pesquisa,  e 
então discutir as suas ideias com o diretor. Uma vez definida a concepção do cenário ou 
das locações (locais onde se realizarão as cenas), os esboços, são feitos para a aprovação e 
uma vez aprovados, a construção tem início.  

Os ensaios já podem ser agendados, embora o cenário não esteja pronto, o elenco começa 
a leitura do roteiro com o diretor, para definir ritmo, ênfase e movimentação, considerando 
a mobília que estará presente, posicionamento das câmeras,  etc. 

Após selecionar a equipe e determinar as necessidades de produção, é hora da contratação 
da  equipe  técnica  e  providenciar  os  demais  itens  necessários  à  produção,  incluindo, 
transporte, hospedagem e alimentação da equipe.  

Se existem sindicatos envolvidos, os contratos deverão conter a descrição da função e as 
responsabilidades  específicas  do profissional  dentro  da equipe,  bem como as  horas  de 
trabalho e o pagamento de horas extras. Além disso, os sindicatos frequentemente definem 
padrões mínimos com relação ao transporte e à qualidade das refeições e acomodações.  

O Diretor

É o profissional que transforma um roteiro literário adaptado de uma obra anterior ou não, 
fato verídico  ficcional, em imagens cinematográficas, com a participação de uma equipe de 
vários especialistas técnico-artísticos, narrando a história em curta ou longa duração para 
ser projetada em salas de cinema, emissoras de  televisão ou quaisquer meios de exibição . 

O seu trabalho consiste  em participar  de todos  os preparativos:  escolha de elenco,  de 
locações  ou  cenários,  figurinos,  textura  fotográfica,  trilha  sonora,  efeitos  especiais, 
detalhamento plano a plano e planejamento das filmagens. Durante as filmagens, ensaia e 
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dirige  os  atores  nas  cenas  previstas  no  roteiro  seguindo  o  planejamento  aprovado 
anteriormente com o diretor de produção do filme. 

Em uma equipe, ele é o líder criativo do processo, orquestrando o andamento das demais 
funções. Concluídas as filmagens, participa da finalização técnico-artística do filme.  Assiste 
todo o conteúdo gravado ou filmado e, em seguida, dirige os trabalhos de montagem dos 
planos realizados fracionadamente numa narrativa contínua. Nesta etapa, escolhe a trilha 
musical  e  possíveis  efeitos  de  laboratório  ou  estúdio  de  som.  Quando  todas  as  pistas 
sonoras estão concluídas (diálogos, ruídos, música etc.) acompanha a mixagem e a cópia 
final para exibição.

Diretor de Produção

É o técnico de cinema que representa o produtor executivo de uma empresa de produção 
cinematográfica,  investido  de  poderes  necessários  que  viabilizem  o  planejamento  e 
acompanhamento de execução de uma obra audiovisual cinematográfica ou videográfica. A 
partir  de  um  roteiro  original  apresentado  pelo  contratante,  e  da  soma  dos  recursos 
disponíveis,  ele planeja e gerencia todas as  etapas do processo produtivo, até que se 
obtenha um produto de exibição comercial em salas de cinema ou emissoras de televisão. 

Podemos comparar a atuação de um diretor de produção à de um gerente de banco. Em 
cinema ele tem poderes de decisão, em comum acordo prévio com o produtor executivo ou 
a  empresa  para  a  qual  trabalha.  Em  televisão,  sobretudo  no  Brasil,  esse  poder  está 
fracionado  em  várias  instâncias  administrativas  da  emissora,  transformando-o  num 
coordenador de produção. 

Um diretor  de produção pode ser  convocado previamente por  uma empresa produtora 
cinematográfica ou um executivo do mercado de capitais para  a montagem do projeto de 
captação,  fazendo  a  previsão  orçamentária,  um  plano  de  execução  e  de  desembolso 
financeiro a partir do roteiro cinematográfico proposto. 

O trabalho de um diretor de produção em um filme começa desde a pré-produção, quando 
ele ajuda a contatar e contratar técnicos especializados, artistas, fornecedores de serviços 
e  locadores  de  equipamentos,  monta  o  plano  de  trabalho,  elabora  solicitações  e 
autorizações especiais, programa o serviço de transporte, alimentação e hospedagem dos 
membros da equipe, pagamentos semanais dos técnicos, previsão de despesas e listagem 
de compras. 

Durante  o  período  das  filmagens,  mantém toda  a  infraestrutura  de  funcionamento  da 
produção,  delegando  aos  seus  assistentes  vários  afazeres,  colocando  o  seu  melhor 
assistente no set de filmagem representando-o. 

Após as filmagens, ou seja, na pós-produção, devolve equipamentos, dispensa fornecedores 
e apresenta o seu relatório final à empresa produtora.

Diretor de Fotografia

É o técnico de cinema responsável pelas imagens de um produto audiovisual. Supervisiona 
em uma equipe de filmagem ou gravação tudo que pode interferir no resultado da imagem. 
Sugere  os  enquadramentos,  alternativas  de  planos  (e  lentes),  movimentos  de  câmera 
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(equipamentos indicados para tal), no intuito de obter maior concisão narrativa do filme e 
melhor compreensão por parte do espectador. 

Tem a responsabilidade artística  de criar  um clima dramático-visual  através da textura 
fotográfica  obtida com o uso de filtros,  negativos e iluminações  sugeridas  pelo roteiro, 
transpondo  em imagens  as  ideias  do  diretor  do  filme  ou  vídeo.  É  corresponsável,  em 
parceria  com  o  diretor  e  o  montador  do  filme,  pela  linguagem  narrativa  do  produto 
audiovisual. Acompanha o filme, do ponto de vista técnico, em todas as etapas, desde a 
preparação, passando pelas filmagens e a finalização (também no laboratório, no caso de 
uso de película - revelação, copiagem, trucagens e marcação de luz), até a primeira cópia 
de exibição comercial.  

No Brasil, a grande maioria dos diretores de fotografia acumula a função de operador de 
câmera, ao contrário do que ocorre na indústria cinematográfica americana ou europeia. O 
diretor de fotografia deve possuir um conhecimento técnico de ótica, filmes, filtros, efeitos 
especiais,  iluminação;  paralelamente  aos  conhecimentos  artísticos  de  linguagem 
cinematográfica (montagem), composição, cores e estética. É o chefe da equipe técnica em 
uma gravação ou filmagem. 

Fotógrafo de Cena ou Still

É o profissional que colhe com uma câmera fotográfica flagrantes das cenas filmadas, com 
o mesmo enquadramento da câmera, das cenas mais importantes do filme para compor o 
material de divulgação do filme na imprensa (como matéria e propaganda) e para as portas 
de cinema, cartezes, site e redes sociais.

Assistente de Câmera

É o técnico que auxilia o diretor de fotografia em relação aos equipamentos e acessórios da 
câmera cinematográfica em um filme. Seu trabalho começa na fase de preparação, quando 
realiza testes de definição e foco das lentes, de fixidez e estabilidade da imagem e o total 
funcionamento  dos  equipamentos  e  acessórios  de  câmera,  comunicando  ao  diretor  de 
fotografia qualquer irregularidade. 

Apresenta ao diretor de produção a listagem de materiais que será necessário comprar ou 
organizar para antes das filmagens. No período das filmagens suas tarefas são preparar a 
câmera e todos os seus acessórios no set de filmagens, obedecendo ao planejamento do 
trabalho e o comunicado pela folha diária de serviços distribuída pela produção. 

Carrega  diariamente  o  veículo  do  material  de  câmera  da  produtora  até  as  filmagens, 
acompanhando  sempre  o  equipamento.  Distribui  as  demais  tarefas  aos  assistentes  e 
estagiários da equipe de imagem. Antes da execução dos planos, executa a preparação do 
foco, medindo as distâncias e exercitando-se durante os ensaios com os atores. É quem 
aciona e corta a câmera para o operador de câmera, cobra a claquete da continuísta e 
informa  os  dados  técnicos  do  plano  para  que  ela  possa  colocar  em  sua  folha  de 
continuidade. 

Após as filmagens diárias, etiquetadas as fitas ou arquivos digitais, prepara o boletim de 
câmera em conjunto com a continuísta e entrega o material filmado ao produtor do filme, 
acompanhado dos boletins.
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Acompanha o trabalho dos maquinistas na instalação da câmera em tripés, gruas, dollie ou 
travellig,  vigiando o  seu equipamento,  as  condições  de segurança  para  o mesmo e as 
facilidades de operação para o câmera. Faz a limpeza diária do equipamento no final do 
dia, sendo o responsável principal pelo equipamento durante a jornada de trabalho. Finda 
as  filmagens  é  que  tem  a  responsabilidade  pela  devolução  do  equipamento  junto  à 
locadora. 

Um assistente  de  câmera  tem sua  formação  em escola  de  cinema  e  um conjunto  de 
estágios em vários filmes de longa ou curta metragem. Recomenda-se um conhecimento 
mínimo de ótica e eletricidade. É uma das etapas para atingir a especialidade máxima do 
seu setor, a direção de fotografia.

Continuísta

É a atividade conhecida internacionalmente no meio cinematográfico como  script girl e 
boy script.

Profissional  que mantém a unidade dramática  do filme registrado  em trechos  (planos). 
Classifica, organiza e identifica esses planos por números, possibilitando o seu controle na 
execução  (com a  mesma referência  para  todos  os  departamentos  da  equipe:  figurino, 
maquiagem,  contrarregra,  elenco,  etc.),  nos  serviços  de  laboratório,  telecinagem  e 
montagem.   

Essa  relação  de  continuidade  (ficha  de  continuidade)  que  controla  pode  ser  temporal, 
espacial de posição ou movimento. No set, secretaria toda a equipe técnica, anotando tudo 
que envolve a fotografia e a câmera em cada plano (lentes, - em caso do uso de película: 
estoque  de  filme,  rolos  em  revelação,  rolos  rodados  ou  equivalente  no  meio  digital  - 
distâncias  e  alturas  de  câmeras,  material  de  maquinaria  empregado  no  plano,  filtros, 
diafragma, temperatura de cor ou  quaisquer observações determinadas pelo diretor de 
fotografia). 

Subsidia o diretor do filme com tudo que possa relacionar-se à continuidade entre os planos 
a serem filmados e à decupagem previamente feita do roteiro. É responsável pela clareza 
da narrativa, por isso controla a execução dos planos que integram a decupagem proposta 
pelo diretor do roteiro. Não pode deixar que faltem planos para a montagem ou que não se 
interliguem. Auxilia a produção no controle do material e, posteriormente, na montagem. 

Elabora as folhas de continuidade, supervisiona os boletins de câmera e som. Executa as 
claquetes, controla o seu conteúdo a cada plano. Participa da etapa de preparação do filme 
no detalhamento  técnico  de  figurinos,  objetos  de  cena,  veículos  empregados  na  cena, 
locações adaptadas e personagens. Atua em parceria com o diretor do filme, o seu primeiro 
assistente e o diretor de produção na visita às locações, na decupagem plano a plano do 
filme. Suas tarefas se encerram após as filmagens e a revisão de todo o conteúdo filmado. 

Sua formação pode ser alcançada em uma escola de cinema, estágios em ilhas de edição 
ou  salas  de  montagem,  curso  de  montagem  e  muita  leitura  sobre  linguagem 
cinematográfica. Deve ser uma pessoa de espírito prático, organizada e com muito senso 
de observação. 
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Figurinista

É o profissional de cinema que cria as indumentárias (a partir de pesquisa de época) ou 
figurinos para os personagens contidos no roteiro cinematográfico previamente fornecido 
pela produção. São de sua responsabilidade os figurinos da figuração, assim como todos os 
acessórios que compõem a vestimenta: bengalas, bolsas, chapéus, luvas, óculos etc. Os 
desenhos são apresentados ao diretor do filme, supervisionados pelo diretor de arte. Uma 
vez  aprovados,  seus  custos  são  orçados.  Feita  a  compra  dos  tecidos,  materiais  e 
aviamentos é montada sua oficina e equipe de execução. 

A escolha de materiais empregados e sua aquisição se dão em consonância com o diretor 
de fotografia  para  testes  prévios dos tecidos e  cores,  assim como do técnico  de som, 
evitando futuros ruídos que incomodem a captação do som.

Todos  os  figurinistas  indicam  seus  auxiliares  (assistentes,  costureiras,  bordadeiras, 
lavadeiras, tingidoras etc.) para compor temporariamente sua equipe na fase de confecção 
e provas. 

Após  a  confecção,  os  figurinos  prontos  são  numerados  por  personagens  e  cenas, 
juntamente com a continuísta, para um bom andamento das filmagens no que se refere a 
guarda-roupa. 

A partir das filmagens, sua equipe é reduzida a guarda-roupeiras (que darão manutenção 
às  roupas  e  providenciarão  lavagens).  Findas  as  filmagens,  os  figurinos  pertencem  à 
empresa produtora. São acondicionados em caixas e entregues com uma lista à direção de 
produção. É necessário um conhecimento de moda, de história e sobretudo dos hábitos e 
acessórios usados correspondentes a tais figurinos.

Guarda-roupeira

É  a  profissional  de  cinema  que  durante  o  período  das  filmagens  dá  manutenção  aos 
figurinos: executa reparos, manda lavar e os mantêm sob sua guarda, ajudando os atores 
principais e figuração a se vestirem para as cenas. Conhece as roupas pelos personagens e 
seus números de indumentária referenciados pelo roteiro e a decupagem de figurino, em 
comum acordo com a continuísta.

Técnico de som

É  o  profissional  responsável  pela  captação  com  qualidade  técnica  de  diálogos  dos 
personagens, músicas e ruídos ambientais da cena necessários à montagem dos planos 
filmados. 

Comanda  a  escolha  dos  microfones  apropriados  e  acessórios  no  posicionamento  dos 
microfones, serviço feito pelo seu auxiliar imediato: o microfonista. 

É de sua responsabilidade catalogar todos os planos com identificação semelhante aos da 
câmera e da decupagem previamente feita no roteiro dramático. No set, deve ensaiar a 
movimentação do boom com o microfone utilizado sem que provoque sombras sobre os 
personagens  ou  os  cenários.  Assim  como  deve  camuflar  os  seus  demais  microfones 
distribuídos no set de filmagem ocultando-os da captação da câmera. 
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Na fase de preparação deve visitar as locações escolhidas e conferir o material locado em 
testes para aprovação do nível de ruído. Deve avaliar se os locais escolhidos para filmar 
precisam de algum tratamento acústico ou se não oferecem condições adequadas para 
captação do som direto. 

No caso de som guia,  deve municiar  o montador  de sons isolados das sequência para 
serem montados em pista independente e mixados. Durante os takes, auxilia a continuísta 
e o diretor em relação a textos sobrepostos, dicção defeituosa dos atores ou cortes de ação 
por defeitos técnicos de câmera, cabos ou ruídos parasitas à cena (ruídos de máquinas, 
aviões, animais etc.) ou mesmo  quando o diretor precipita o “corte” da ação, falando muito 
próximo à conclusão da fala do ator ou personagem entrevistado. 

Na finalização,  é responsável pela conferência da qualidade, transcrição do som para a 
edição e o resultado em ótico para exibição. Os técnicos de som são oriundos de escolas de 
cinema ou  formados  em estúdios  de  som,  escolas  técnicas  de  eletrônica,  devendo ter 
noções de linguagem cinematográfica e acústica e um período de estágio e aprendizado no 
set para o bom desempenho de suas funções durante as filmagens. 

Microfonista

É o técnico de cinema e televisão que auxilia o técnico de som na operação do boom, da 
girafa e instalação dos microfones na captação dos sons ambientais e de diálogos em um 
set de filmagens. Deve ter conhecimento de eletrônica, acústica e ser emergente de uma 
escola  técnica  em  eletrônica  ou  uma  escola  de  cinema  na  especialidade  de  som.  É 
conveniente um estágio em estúdio de som antes de frequentar uma equipe de som. É a 
carreira de acesso para tornar-se um técnico de som. 

Cenógrafo

É o profissional de cinema, vídeo e televisão que cria os cenários em estúdio ou adapta 
locações  para  serem  utilizadas  como  set  de  filmagens.  A  partir  de  um  roteiro 
cinematográfico apresentado pela empresa produtora ou produtor executivo, executa um 
projeto cenográfico composto por plantas baixas e perspectivas com as cores definitivas 
propostas e suas dimensões previstas. 

O projeto é aprovado pelo diretor do filme e submetido a orçamento incluindo os materiais, 
pessoal  temporário,  especializado  (carpinteiros,  trabalhadores  braçais,  cortineiros, 
tapeceiros, pintores de arte, escultores etc.) visando a adequação orçamentária do filme e 
os prazos de execução para viabilizar o planejamento das filmagens pela produção. 

Antes de sua execução, deverá ser proposto ao diretor de fotografia um comum acordo em 
relação às tintas e cores que poderão interferir ou colaborar no resultado fotográfico do 
filme. Em muitos casos, quando o filme é quase todo realizado em locações reais de época, 
adaptadas, o cenógrafo transforma-se num diretor de arte. 

Em  filmes  muito  trabalhosos  existem  as  duas  funções,  cabendo  ao  diretor  de  arte  o 
comando visual da parte cenográfica do filme. Tem como auxiliar direto seu assistente de 
cenografia. 
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São  formados  em  arquitetura,  com  noções  de  construção,  resistência  de  materiais  e 
normas de segurança.  Muitos cenógrafos são emergentes de escolas de belas-artes, de 
experiência teatral ou televisão. Muitos são carnavalescos que se adaptam às técnicas de 
cinema. 

Devem  ser  bons  desenhistas,  ter  noção  de  perspectiva,  conhecer  as  lentes 
cinematográficas e a movimentação dos equipamentos de maquinaria e iluminação para 
determinadas previsões em seus cenários. Devem saber ler uma planta de execução e ter 
noções  de  construções  em  madeira  e  outros  materiais.  É  ferramenta  de  trabalho  o 
conhecimento de estilos de construção e um profundo conhecimento de história da arte. 

Cenotécnico

É o técnico de cinema que, seguindo uma planta desenhada pelo cenógrafo, executa e 
comanda a construção dos cenários e alguns tipos de móveis cenográficos para o cenário 
do  filme.   Chefia  a  equipe  de  carpinteiros,  pintores  e  escultores  que  compõem  o 
departamento de cenografia de um filme.

Argumentista

É o  que  redige  em uma sinopse  de  cinco  páginas  a  trama  central  da  história  e  seus 
personagens  principais.  Esta  etapa não possui  diálogos ou  indicações  e  subdivisões de 
cenas em sequencias por locações. É apenas a trama, a carpintaria dramática do princípio 
ao fim. 

Dialoguista

É  o  especialista  em criar  diálogos  coloquiais  ou  regionalismos  em uma  cena  onde  os 
personagens conversam e têm um tipo físico determinado ou exercem uma função que 
deverá possuir em seu vocabulário expressões e jargões da atividade. 

Gags man

É o especialista em criar situações cômicas ou diálogos de humor em cenas pré-existentes 
de um roteiro definitivo. 

Pesquisador

É o profissional contratado para colher informações sobre a época, hábitos, vestimentas 
para roteiros que serão escritos sobre determinados temas históricos ou especializados. 
Tomemos  por  exemplo  um  filme  que  se  passa  nos  bastidores  de  astronautas,  ou  de 
médicos  na  Antiguidade.  O  profissional  pode  também  ser  contratado   após  vários 
tratamentos do roteiro para corrigir erros de data em roteiros históricos ou baseados em 
fatos reais.

Assistente de direção

É o técnico de cinema responsável por tudo o que deverá acontecer no local de filmagem, 
seja do ponto de vista técnico ou artístico. É o profissional que substitui o diretor do filme 
na preparação do set. Controla todos os setores para que tudo esteja pronto na hora em 
que o diretor chegar para filmar. 
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Seu trabalho começa desde o detalhamento plano a plano do roteiro,  na etapa de pré-
produção. Ele visita as locações escolhidas pelo diretor, o diretor de fotografia e o diretor 
de  produção,  analisando  os  prós  e  contras  que  possam  interferir  no  andamento  das 
filmagens e no resultado artístico da cena. Toma conhecimento de todas as intenções do 
diretor, das possibilidades técnicas e das providências de produção que devem ser tomadas 
para que as filmagens aconteçam a tempo e hora previstos no plano de trabalho elaborado 
pela produção com a sua participação. 

Ele tem que obter e controlar todas as informações com antecedência, conferindo tudo, 
evitando falhas,  atrasos ou interrupções desnecessárias  das filmagens.  Tem sempre de 
estar  apto  a  responder  qualquer  pergunta  do  diretor  e  demais  membros  da  equipe  e 
providenciar soluções imediatas a problemas que se coloquem de forma imprevista. 

Auxilia o diretor na preparação e realização artística do filme. Subordinado diretamente ao 
diretor do filme, trafega com desenvoltura entre todos os departamentos da equipe. 

Tem de conhecer linguagem cinematográfica, equipamentos e sua utilização. Cuida de todo 
o  aspecto  de  montagens  e  desmontagens  dos  sets  e  providências  de  produção. 
Supervisiona os trabalhos de todos os departamentos, inclusive o de elenco, ensaiando os 
textos antes das filmagens. 

É o homem de ligação e coordenação entre a direção, de um lado, a produção e o conjunto 
da equipe, do outro. A sua função é aparentemente genérica mas de grande complexidade, 
daí dividir suas tarefas por vários assistentes, fazendo face às responsabilidades. 

Tem de ser um líder sem ser autoritário. Dar ritmo ao set sem atropelar os profissionais. O 
assistente é formado em escolas de cinema. Convém ter passado por muito estágio como 
2º ou 3º assistente de direção em muitos filmes, antes de assumir o cargo de 1º assistente 
de um filme ou vídeo.

Operador de Câmera/Câmera

É o técnico de cinema que opera as câmeras de cinema ou de vídeo. É o responsável pelos 
enquadramentos  dos  planos  que  compõem  uma  cena,  sejam  planos  fixos  ou  em 
movimento. Tem de estar apto a operar a câmera com cabeças fluidas ou a manivela. No 
tripé ou sobre equipamentos de maquinaria, tais como: carrinhos, gruas, dollie, cam remote 
ou camera car. 

Tem de conhecer os tipos de lentes, filtros, acessórios de câmera e todos os modelos de 
câmeras  usados  no  mercado  cinematográfico,  controlar  a  qualidade  do  foco  ou  o 
movimento de zoom operado pelo 1º assistente de câmera durante a execução dos planos, 
assim como a qualidade de execução dos movimentos de maquinaria. 

Durante os ensaios, é de sua obrigação perceber se há algum equipamento em quadro no 
take, defeitos tais como reflexo ou sombras de câmera. Alertar sobre quaisquer fatos que 
possam dispersar  o  espectador:  ator  que  olha  para  a  lente,  figuração  não prevista  no 
quadro, publicidade exposta no enquadramento.

Deve exigir instalação confortável e segura de seu equipamento para operação do mesmo 
durante  as  filmagens.  É  de  sua  responsabilidade  zelar  pelo  equipamento  que  opera, 
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protegendo-o  do  sol,  da  chuva  ou  outras  intempéries.  Não  deve  permitir  expor  o 
equipamento a situações de risco sem autorização do produtor executivo. 

Deve  colaborar  com os  companheiros  de  equipe  na  montagem e  no deslocamento  do 
equipamento dentro do set de filmagem. Acata as ordens do diretor de fotografia e alerta-o 
quando do emprego de filtros e outros efeitos. Deve conhecer linguagem cinematográfica, 
composição e dramaturgia. É formado nas escolas de cinema ou egresso dos postos de 
assistente de câmera.

Operador de Stady Cam 

O stady cam é um equipamento complementar das filmagens. Trata-se de um estabilizador 
contra solavancos e trepidações de câmera, quando é operada na mão. É indicado para as 
cenas de ação.  É  um equipamento locado com operador.  Este câmera apenas opera a 
câmera sobre este equipamento nas cenas programadas no filme. Não faz parte efetiva da 
equipe de filmagens. É contratado por um período predeterminado. Trabalha sob as ordens 
do diretor de fotografia na execução de planos previstos na decupagem pelo diretor do 
filme.

Assistente de Produção

É o técnico de cinema e vídeo que se responsabiliza por parte das tarefas delegadas pelo 
diretor de produção. Os assistentes de produção têm a coordenação do primeiro assistente 
de  direção  em  relação  ao  diretor  do  filme.  Ocupam-se  de  tarefas  com   transporte, 
alimentação, chamada geral dos atores, ensaio e convocação da figuração, providenciar 
veículos  e  animais  de  cena,  autorizações  oficiais,  acompanhamento  de  preparação  de 
locações, testes de maquiagem, de cabelos, de figurino etc. 

São profissionais egressos de escolas de cinema ou de comunicação, que pretendem seguir 
a  carreira  de  diretor  de  cinema  e  estão  nesta  função  para  sua  formação  prática  e 
amadurecimento dos conhecimentos teóricos que assimilaram nas escolas especializadas. 
Devem  conhecer  linguagem  cinematográfica,  ter  espírito  prático,  ser  simpáticos, 
observadores,  organizados  e  conhecer  os  mecanismos  de  uma produção,  sobretudo os 
documentos que circulam em uma filmagem: boletim de câmera, de som, plano de trabalho 
e folhas de serviço (as quais devem distribuir ao final de cada dia de filmagem a todos os 
membros  da  equipe).  Devem  organizar  uma  agenda  com  todos  os  endereços  de 
fornecedores  de  serviços  e  equipamentos  para  cinema.  Devem  ter  uma  noção  dos 
equipamentos que terão de providenciar, quando convocados pelo diretor de produção.

Chefe eletricista

É o técnico de cinema e vídeo responsável por todos os serviços de instalação elétrica e dos 
refletores cinematográficos e seus acessórios em um set de filmagens. Trabalha sob as 
ordens do diretor de fotografia.  Acompanha o diretor de fotografia nas visitas às locações, 
visando fazer um levantamento de necessidades, autorizações e providências que devem 
ser tomadas do ponto de vista técnico para que possa ter alimentação energética no local 
suficiente  para  alimentar  todos  os  refletores  desejados  pelo  diretor  de  fotografia  na 
realização dos planos previstos no roteiro criados pelo diretor do filme. Lista os acessórios 
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necessários  e  complementares  aos  equipamentos  solicitados  pelo  diretor  de  fotografia. 
Calcula  os  tempos  necessários  para  as  instalações  e  desmontagens  ou  eventuais 
deslocamentos com os materiais para outras locações durante o filme, para que o diretor 
de  produção  possa  planejar  as  filmagens.  Relaciona  a  quantidade  de  auxiliares  que 
necessitará em função da complexidade das instalações e materiais a serem montados e 
operados. Quanto maior o filme, maior a estrutura de iluminação,  e consequentemente, 
maior o número de auxiliares que necessita. 

Este profissional se forma em escolas técnicas de eletricidade - Senai e outras instituições 
similares. Deve conhecer bem os equipamentos, trabalhando como eletricista auxiliar,  e 
depois de alguns anos de prática galgar o posto de chefe eletricista. 

Possui  suas próprias  ferramentas,  tais  como voltímetro/amperímetro.  Deve estar apto a 
avaliar  as  condições  de fornecimento de energia em uma locação e  solicitar  ou não a 
locação de geradores, instalação de luz, etc.

Eletricista

É o técnico de cinema e vídeo que monta os refletores, distribui os cabos que servirão para 
a  passagem das  "fases"  e  faz  a  ordenação  das  linhas  de  alimentação  energética  dos 
refletores. Monta o quadro de segurança e distribui no set, monta as caixas intermediárias, 
espalha  os  tripés  e  garras  onde  serão  instalados  os  refletores  solicitados  pelo  chefe 
eletricista.  Leva  a  linha até  o  gerador,  trabalhando  em parceria  com o  geradorista  ou 
eletricista  do  imóvel  local.  É  quem  afina  e  posiciona  filtros  e  difusores  nos  refletores 
durante a iluminação do set e mantém o serviço de ligar e desligar os mesmos. Organiza o 
caminhão da elétrica e dá manutenção aos materiais de iluminação durante as filmagens. 
Findas as filmagens, é o responsável pela conferência do material e a sua devolução na 
empresa locadora. Seu trabalho começa três a quatro dias antes das filmagens e termina 
no mesmo prazo, findas as mesmas.

Geradorista 

É o técnico de cinema que acompanha o gerador vindo da locadora. É o responsável pela 
alimentação de energia dos refletores. Está sob o comando do chefe eletricista, mantendo 
o gerador sempre ativo, na amperagem e voltagem corretas, para o consumo do set. É um 
profissional que conduz o caminhão que transporta o gerador até o set e leva-o de volta 
finda a jornada. 

Chefe maquinista

É o técnico de cinema e vídeo responsável pela instalação de todos os equipamentos que 
podem dar suporte aos equipamentos de iluminação e câmera (três tabelas, praticáveis, 
torres, etc.), com segurança e muita rapidez. 

Opera  os  equipamentos  que  movimentam  as  câmeras  em  um  set,  a   saber:  gruas, 
carrinhos, dollies, etc. A qualidade de uma imagem depende diretamente da operação de 
qualidade de um equipamento pelo maquinista e sua interação com o câmera. Dão apoio 
aos eletricistas na montagem dos parques de luz em um estúdio, locação adaptada ou 
estúdio. Montam tripés, auxiliam na puxada de grossos cabos, manobram rebatedores e 
auxiliam na montagem de acessórios de iluminação como o butterfly. 
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Numa equipe numerosa, o profissional mais experiente é o maquinista e os demais seus 
auxiliares.  Deve  possuir  amplo  conhecimento  sobre  alta  tensão  e  eletricidade  caseira. 
Formam-se em escolas técnicas de marcenaria/ carpintaria(Senai) ou congêneres. Muitos 
são formados em empresas estatais ou em barracões de escolas de samba em convênio 
com os sindicatos de classe. Devem possuir conhecimento de laçadas de segurança, operar 
equipamentos auxiliares de elevação, tais como: carretilhas, contrapeso e trucks. Devem 
dominar bem soluções de segurança para a câmera, instalando-a sobre um veículo etc. São 
os homens das soluções inteligentes, seguras e rápidas.

Maquinista

É o profissional que executa as tarefas de montagens de suportes para equipamentos de 
luz e de câmera sob o comando do chefe maquinista. É o responsável pela execução dos 
movimentos de aparelhos que conduzem as câmeras. 

Operador de video assistente

É o técnico de cinema responsável pela captação em vídeo, em paralelo com a câmera 
cinematográfica, das imagens que estão sendo impressas no interior da mesma em película 
cinematográfica, projetando-as num monitor de vídeo, no momento da cena ou após a cena 
filmada.

Contra-regra

É o técnico de cinema e vídeo responsável por todos os objetos de cena que integram uma 
ação em um cenário (não estão incluídos aí os que fazem parte do figurino). Participa de 
um filme desde a preparação, quando se faz o detalhamento dos objetos de cena junto com 
o cenógrafo, preparando suas providências ou construção. Esta lista é passada ao diretor 
de produção, que providencia sua locação ou materiais para a sua construção. Durante as 
filmagens, seguindo o plano de trabalho e a folha de serviço,  providencia os objetos a 
serem colocados  em cena  no  momento  de  execução  dos  planos  sob  a  supervisão  da 
continuísta. 

A maioria dos contra-regras são egressos do teatro ou da televisão e fazem parte da equipe 
de cenografia. 

 Maquiador/Cabeleireiro

É  o  técnico-artista  de  cinema  e  vídeo  que  prepara  a  maquiagem  convencional  de 
embelezamento  ou  de  efeito  dos  personagens,  segundo  a  descrição  acordada  na 
decupagem como diretor do filme. O uso de determinados materiais deve ser submetido ao 
diretor de fotografia, evitando erros e  desencontros na imagem. Todas as maquiagens e 
cabelos a serem adotados nos filmes pelo elenco devem ser testados com a luz definitiva 
do  filme  antes  de  começarem  as  filmagens.  É  a  formatação  do  "tipo"  dramático  do 
personagem.  Existem  profissionais  que  apresentam  seus  projetos  em  computador  ou 
desenhados para aprovação prévia pelo diretor do filme. Conforme o tamanho do elenco a 
ser maquiado e penteado, ele apresenta as previsões de tempo ao diretor de produção, 
assim  como  a  necessidade  da  contratação  de  auxiliares  temporários  em  cenas  que 
envolvam muito elenco e figuração. 
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Apresenta uma lista de cosméticos a serem adquiridos pela produção e mantém a tempo e 
hora os personagens maquiados e constantes correções durante as filmagens. Os apliques 
postiços deverão também ser providenciados pela produção e testados convenientemente 
antes de serem usados em cena diante das câmeras. 

 Montador/Editor

É o técnico de cinema e vídeo que reúne, ordena e dá ritmo às imagens filmadas e sons 
captados  fracionadamente no set,  dando um sentido narrativo  à história  proposta  pelo 
roteiro literário do filme seguindo uma decupagem prévia do diretor do filme. 

O montador deverá sugerir mudanças de lugar e duração das sequencias, visando obter 
maior clareza narrativa e impacto emocional sobre o espectador para conduzi-lo sem que 
perceba durante 100 a 120 minutos de exibição. Prepara todas as pistas de som: diálogos 
(captados em som direto), dublando (falas que faltaram ou que se tornaram inaudíveis), 
preencherá os vazios sonoros com ruídos de sala, música incidental, e colocará a trilha do 
filme em seus devidos lugares. Providenciará a edição dos traillers comerciais e o mapa de 
mixagem.  O  seu  trabalho  começa  logo  após  duas  ou  três  semanas  de  iniciadas  as 
filmagens, ordenando o material bruto. 

Caso este material  seja  finalizado em ilha digital,  deverá passar,  após a revelação dos 
negativos,  por  uma  telecinagem  (transferência  da  imagem  fílmica  para  sinal  digital  e 
imagem  em  vídeo).  Feito  isto,  transposto  todo  o  material  ("importado")  para  os 
computadores,  começa  então  o  seu  primeiro  corte  chamado  de  "corte  largo".  Após  as 
filmagens concluídas,  o  diretor assiste  ao material  pré-montado.  Após a sua aprovação 
começa  então  a  montagem  propriamente  dita.  Mudam-se  sequencias  de  lugar,  são 
encontradas soluções de linguagem obtidas em laboratório (fusões, congelamentos, etc.). E 
finalmente dá-se o 2º corte. Aprovado pelo diretor, começam então o corte final, "o corte 
fino", e os ajustes sonoros e a retirada de alguns "tempos mortos" da montagem. Passa-se 
à mixagem e a cópia está pronta para ser trabalhada no estúdio de som (no caso de Dolby 
stereo) e a cópia final ótica em laboratório com a devida marcação de luz pelo diretor de 
fotografia  e  a  colocação dos letreiros  de apresentação,  com nome do elenco e equipe 
técnica. 

Faz-se a projeção final desta cópia para o diretor do filme, com a presença do montador e 
do  diretor  de  fotografia.  O  material  está  então  pronto  para  exibição  comercial.  O  seu 
trabalho  desenrola-se  dentro  de  um  prazo  de  dois  a  três  meses.  Os  montadores  são 
egressos de escolas de cinema ou são formados em uma ilha de edição ou moviola (mesa 
demontagem  tradicional  de  filmes).  Devem  ter  amplo  conhecimento  de  linguagem 
cinematográfica, além de uma formação de operação de ilha digital. A melhor formação 
para um montador é exercer primeiramente a função de continuísta e em seguida passar 
para uma sala de montagem ou ilha de edição

Trilha/Músico de Cinema

É  o  artista  responsável  pela  criação  de  todas  as  músicas  pontuativas,  incidentais  e 
temáticas a serem colocadas na trilha sonora do filme, acompanhando em background as 
imagens montadas de um filme, visando auxiliar a obtenção do "clima dramático" da cena 
ou plano desejado pelo diretor. Seu trabalho pode ser feito isolado em um estúdio com seus 

Produção de Áudio e Vídeo – Processo de criação - roteiro audiovisual 39



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

músicos e depois ajustado na montagem ou a partir das imagens visionadas previamente 
antes de criar as partituras. Os temas são apresentados, uma vez compostos, previamente 
ao diretor do filme, para aprovação, e em seguida gravados e mixados com a trilha final do 
filme.

Existem trilhas que se tornam mais sucesso que os próprios filmes, devido à sua qualidade 
musical, ou o inverso, músicas que se tornam famosas pela qualidade dramática do filme e 
das cenas  em que foram usadas.  Esses músicos  criadores  são  egressos  de escolas  de 
música ou são autodidatas. 

Efeitos Especiais

É responsável por eles o técnico de cinema e vídeo que trabalha com a ilusão, o truque e a 
magia. Monta traquitanas, maquetes, sistemas de explosão, modelos ampliados ou animais 
de controle remoto que aumentam a veracidade das cenas impossíveis, perigosas ou de 
grande  efeito  visual  e  impacto  emocional.  É  uma  profissão  de  curiosos  e  sobretudo 
maquetistas e pessoas que adoram informática aliada a conhecimentos de maquinarias por 
eles inventadas. Existem empresas tradicionais no mercado americano e europeu nas quais 
os conhecimentos passam de pai para filho. 
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Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!






