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ROTEIRO

O roteiro é um documento textual utilizado como guia para a produção de uma obra audiovisual, é

onde registra-se em palavras o que vai ser visto e ouvido no vídeo. É tido como um instrumento

para a organização da produção do filme. A partir do roteiro é possível realizar um planejamento

das necessidades de produção e dinamizar o processo de filmagem. 

A elaboração mais convencional de um roteiro inclui as seguintes produções:

Story Line – é a ideia resumida do roteiro, com cerca de três a cinco linhas. Apresentação, 
desenvolvimento e solução do conflito, dos personagens, de quando e onde ocorre a história.

Sinopse – É uma ideia geral da história e de seus personagens, normalmente entre meia página a 
duas páginas.



Argumento (Sinopse)

Roteiro Literário – Desenvolvimento do argumento contendo os diálogos (falas ou locução). A 
narrativa é dividida em cenas e sequências. 

Roteiro Técnico – roteiro decupado* pelo Diretor com indicações de planos e movimentos de 
câmera. Inclui trilha sonora, iluminação e elenco. Será o guia da equipe técnica. 

Storyboard – a representação visual da narrativa em imagens (desenhos) sequenciais, em ordem 
cronológica, de modo a permitir uma visualização da decupagem do roteiro.

* Decupagem – é a divisão do roteiro em cenas, sequências e planos numerados, para facilitar a 

gravação.



ARGUMENTO

Argumento cinematográfico é o conjunto de ideias que formarão o roteiro, com
ações, locações, personagens e situações dramáticas. No argumento
organizaremos as informações coletadas na pesquisa dando-lhes uma estrutura.
O argumento deve responder às questões: O que acontece? Quem são os
personagens? Quando? Onde? Como a narrativa se desenvolve?

O argumento pode ser entendido também como a organização inicial do
conteúdo de um vídeo. 

“Trata-se de um resumo da história com início, desenvolvimento e resolução. No
argumento ficam estabelecidos personagens principais, ação dramática, tempo

e lugar dessa ação e os eventos principais que irão compor essa história”.

Fonte: Sérgio Puccini, “Introdução ao roteiro de documentário”. In: Revista Doc-online, n.06, Agosto 2009
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