
27/09/2021

1

Curso

O roteiro na
Produção Audiovisual

Claiton Freitas (61) 98264-6416

O que veremos

1 – O roteiro no mundo audiovisual

2 – conceituação

3 – Ideia

4 – Argumento

5 – Narrativa/conflito

6 - Personagem

7 – Escaleta

8  - Formatação

Forma aplicada:

Exposição teórica, slaids, exercícios, vídeos
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Claiton Freitas

* Analista em Produção 

audiovisual concurso 2011 

* Pós em Cinema/graduação em 

artes visuais

*13 ficções e 8 documentários

*Curadoria/produção do Festival 

de Cinema Transcendental

www.fenalma.art.br

61-98264-6416

@cleitonfreitas.cinema

E vc?
1 - Nome

2 - Local de trabalho

3 – Cargo/função

4 – Já teve contato com 

roteiro ou

Alguma produção 

audiovisual?

O que significa audiovisual?

É todo meio de comunicação
expresso com a utilização
conjunta de componentes visuais
(imagens, desenhos, gráficos) e
sonoros (voz, música, ruídos,
efeitos), ou seja, tudo que pode
ser ao mesmo tempo visto e
ouvido.

A Arte audiovisual é a arte da 

imagem em movimento.

http://www.fenalma.art.br/
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1ª Exibição pública de um filme

19 Dez 1895, século 19 – Os irmãos Lumière

promoveram em Paris a 1ª sessão pública de um

filme. “A chegada de um trem à estação”

Dica: assista

“A invenção de Hugo Cabret”

2 grandes nomes para a 

narrativa audiovisual

Georges Méliès

ilusionista francês precursor 
do cinema, fez mais de 500 
filmes.

Alice Guy-Blaché

pioneira no cinema francês. 
Primeiras diretora de cinema e
roteirista de filmes ficcionais.
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Narrativa audiovisual
O audiovisual pode apenas ser um registro

ou contar uma história.

Exemplo:
Filme Chaplin: O Circo (1928)

A narrativa é a 

maneira de contar 

uma história por 

meio de sons e 

imagens.

Importância do Audiovisual

• Social

• Ideológico

• Psicológico

• Físico

• Espiritual

As produções audiovisuais tem a capacidade de trabalhar a

emoção no seu expectador, elas tem força de expressão e

comunicação através dos sentidos elas podem atingir os campos:

Há vídeos que te fazem rir, chorar,

refletir, se revoltar, ter esperança,

otimismo, etc.

Exercício:  Assista o filme “Divertidamente” e tente identificar na 
animação estes  campos e qual a mensagem mais forte do filme.

* COMUNICAÇÃO

* TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO
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Quais as possibilidades com o audiovisual?

Fazer Filmes, documentários, reportagens, vinhetas,
Vídeos, video Clip, Vlog, divulgar eventos, etc...

Trabalhar com a Arte Audiovisual é
treinar o olhar, Contemplar, captar o momento...

Antes de captar com sua lente
Capte com o coração

Museu do Louvre – Paris
Quadro de Monalisa

Pintado entre 1503 e 1506 por Leonardo da Vinci
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Um bom  olhar e criatividade criam uma cena.
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7ª Arte

Expressão do 

sentimento humano

Manifestação de sensibilidade

Que leva a emoção e razão.

Exercício para você treinar o olhar sobre a produção 

audiovisual

Com o celular, câmera, tire uma foto

que demonstre um destes aspectos:

1) a felicidade

2) a tristeza

3) a correria do dia a dia

E escreva um pequeno texto (legenda)

Para esta imagem.
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Referências/materiais

Filme: “A invenção 
de Hugo Cabret”


