
Escrita de roteiro para seriados 

Ementa: O foco da oficina será trabalhar a ideia e o argumento que antecedem a 

criação e a escrita do roteiro. Serão discutidos tópicos relativos ao planejamento de 

um roteiro (storyline, argumento e escaleta), composição clássica da curva dramática 

em três atos e a redação do primeiro tratamento com ênfase na formatação textual e 

na construção de diálogos. Durante a elaboração do argumento os alunos serão 

apresentados a questões de produção que influem nas escolhas criativas do roteiro, 

tais como a verba destinada para o projeto, locações e atores disponíveis. 

Planejamento e desenvolvimento do arco-dramático por episódio e por cada 

temporada planejada. A construção dos personagens, a trajetória de cada um deles 

dentro de cada temporada e sua evolução. A oficina integrará aulas expositivas, 

debates, análise de cenas e roteiros. Cada aula será encerrada com uma proposta de 

exercício em grupo. Ao final do curso o grupo deverá ter um projeto de série com 

roteiro do piloto pronto. 

Duração: 40 horas, distribuídas em 8 encontros de 4 horas e meia e 1 encontro de 4 

horas  

Período: 05 de setembro a 31 de outubro, aos sábados  

Ministrantes: Amanda Aouad e Gustavo Erick 

Público-alvo: Interessados na construção e escrita de séries para televisão. 

Objetivo: Oficina prática visando dar ao aluno ferramentas para construção do roteiro 

de uma série de ficção, compreendendo o seu formato seriado e o universo proposto. 

Plano de aulas: 

Aula 1: 

Apresentação da oficina. Orientação inicial sobre o formato seriado, os tipos de séries 

e as linguagens atuais. O atual panorama brasileiro de produção de séries: gêneros, 

produtoras e modo de produção. O modelo de trabalho de uma sala de roteiristas. 

Perspectivas relacionadas sobre os processos criativos e a escrita de uma série 

televisiva de ficção 

Aula 2: 

A proposição de um tema. Construção do protagonista e outros personagens. Funções 

dramáticas. 

Aula 3: 

Construção do motor da série. Logline. Tom. Planejamento e desenvolvimento do arco-

dramático da temporada. 



Aula 4: 

Desenvolvimento do arco-dramático por episódio. Técnicas para desenvolvimento do 

Conflito. 

Aula 5: 

Aprofundamento dos personagens. Técnicas de desenvolvimento de diálogos de 

acordo com o perfil de cada personagem. 

Aula 6: 

Construção da sinopse e escaleta de cada episódio. Planejamento e estrutura do 

trabalho. 

Aula 7: 

Técnicas de escrita. Construção de cenas, exercícios de aprimoramento de diálogos. 

Aula 8: 

Criação de episódio piloto, análise dos trabalhos e orientações futuras. Dicas de 

registro da obra e construção de projeto para apresentar a produtoras e possíveis 

parceiros e financiadores. 

Aula 9: 

Pitching interno. Cada equipe fará uma apresentação do projeto da série desenvolvida 

no curso em um formato de Pitching profissional, porém apenas para os dois 

ministrantes do curso e a coordenadora do Estação do Drama, como forma de 

treinamento e feedback final. 

Metodologia: Aulas expositivas sobre o conteúdo, análise de trechos de produtos com 

exposição e discussão em sala e exercícios de escrita em sala de aula e entre as 

aulas.  

Recursos: Computador, datashow e caixa de som.    
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