
Escrita de Roteiro para Seriados 
Ementa: O foco da oficina será ajudar o aluno a construir seu projeto de série, 
construindo uma base teórica inicial, acompanhada de exercícios práticos que o levem 
desde o conceito inicial de universo ficcional e serialidade, passando por construção 
de conflito, enredo, personagens, arco da temporada, arco por episódios e piloto da 
série. As duas primeiras aulas buscam dar uma base inicial para a partir da terceira 
aula, o aluno em grupo começar a pensar o projeto de série que irá desenvolver 
durante a oficina.  Serão ainda discutidos tópicos relativos ao planejamento de um 
roteiro (storyline, argumento e escaleta), composição da curva dramática em três e em 
cinco atos, construção de diálogos e beats. 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 nos 
moldes dos principais editais do mercado com sinopses de todos os episódios e 
escaleta do episódio piloto. 
 
Duração: 40 horas, distribuídas em 8 encontros de 5 horas, além da aula inaugural e o 

encerramento.  

Período: 16 de abril a 18 de junho, aos sábados. 

Ministrantes: João Araújo, João Senna, 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 de um 

projeto de série de ficção, compreendendo o seu formato seriado e o universo 

proposto. 

 

Plano de aulas: 

 
Aula Inaugural - Aberta ao público em geral 
Apresentação do Estação do Drama e proposta metodológica do curso. Panorama 
geral apresentado pela coordenadora Maria Carmem Jacob. Apresentação dos 
professores com suas propostas de conteúdo a cada etapa. Apresentação dos alunos 
já inscritos, suas dúvidas e expectativas para o curso. Indicação de séries referências 
que serão utilizadas durante o curso.  
 
Aula 1 - Gêneros e Universos Ficcionais – João Araujo 
A distinção platônica entre mimese e diegese e seu distinto significado para a literatura 
e o audiovisual. O modo de representação e de construção de mundos na narrativa-
ficcional audiovisual. 
 
Aula 2 - Introdução à serialidade – João Senna 
Conceito de serialidade. Conceito de continuidade. Quatro modos seriados: Iterativo, 
Espiral, Quase-Saga e Saga. Demonstração de como diversos modos seriados podem 
coexistir na mesma série e no mesmo episódio.  
 
Aula 3 – Enredo e Conflito - Amanda Aouad 
Construção de enredo, elementos da teledramaturgia seriada e construção de 
conflitos. Estudo de casos e início dos exercícios em equipe.  



 
Aula 4 – Construção de Personagens - Amanda Aouad  
Funções dramáticas, níveis de personagens. Aprofundamento do protagonista. Modelo 
Actancial.  
 
Aula 5 – Diálogos - Amanda Aouad 
Técnicas e cuidados para construção de um bom diálogo. Enunciado. Implícito e 
Explícito. Exercícios de diálogos. 
 
Aula 6 – Arco da Temporada - Gustavo Erick 
Planejamento e desenvolvimento do arco-dramático da temporada. Tramas e 
subtramas. Fôlego dramatúrgico.Desenvolvimento do arco-dramático por episódio.  
 
Aula 7 – Episódio Piloto - Gustavo Erick 
Realidades e demandas do mercado brasileiro de televisão. Análise de estrutura 
dramática em séries dramáticas e de comédia. Criação de mundo ficcional. A estrutura 
de 3 e 5 atos. Planejamento e escrita da estrutura.   
 
Aula 8 – Episódio Piloto - Gustavo Erick 
Os primeiros 5 minutos. Tom x tema. Sinopse do episódio piloto. Preparação do 
episódio piloto, através do desenvolvimento das escaletas em Beats de cenas. 
 
Encerramento – Pitching 
Apresentação dos projetos desenvolvidos durante o curso para uma banca interna 
formada pelos quatro professores envolvidos.  
 

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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Séries indicadas:  
House  
Grey’s Anatomy 
Gravity Falls 
The Slap (americana e australiana)  
Les Revenants  
The Killing (a versão americana)  
The Affair 
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Breaking Bad 
Game of Thrones 
Sense 8 
Unreal 
The Art of More 
Transparent 
Love 
The Expanse 
Banshee 
Veep 
Borgen 
Broen 


