
 
 

Oficina # 4  

CENA E SEQUÊNCIA 
Instrutora: CAMILA AGUSTINI* 
 
Data: 16/10 (seg) a 20/10 (sex) de 2017 
Local: Estúdio de Audiovisual - Porto Iracema das Artes 
Horário: 14h às 18h 
Carga horária: 20h 
Inscrições: Por ordem de chegada a partir das 13h do primeiro dia de aula (16 
de outubro) e sujeitas ao preenchimento das 20 vagas disponíveis. 
 
Proposta do oficina: A partir da compreensão das estruturas narrativas, a           
oficina pretende oferecer aos participantes ferramentas que os ajudem a          
passar da escaleta à escritura de cenas e sequências na elaboração do roteiro             
audiovisual. Dosagem e exposição da informação, focalização e narração por          
diálogo e por ações são alguns dos temas a serem debatidos. O curso             
pretende também provocar o desenvolvimento de habilidades de escrita a partir           
de exercícios práticos a serem desenvolvidos na sala de aula, assim como            
estimular o ponto de vista crítico dos participantes através da análise de            
trechos de filmes. 

 

PROGRAMA 

Dia 1 – 16/10 (seg) – Construção da estrutura a partir do conflito do 
personagem 

14h às 15h – Rodada de apresentação e compartilhamento de 
dificuldades na escritura de um roteiro; 
15h às 16h  – Importância da clareza para compreensão da estrutura do 
roteiro: o conflito, a motivação do personagem e a definição da trama; 
16h – 16h15min – INTERVALO DE AULA 
16h15min às 18h – Dos atos às 8 sequências estruturantes. 

 
Dia 2 – 17/10 (ter) – As sequências estruturantes 

14h às 16h – Exibição do filme O Medo Devora a Alma (1974), de Rainer 
Werner Fassbinder; 

 



 
 

16h – 16h15min – INTERVALO DE AULA 
16h15min às 18h –  Exercício em sala: reconhecimento das 8 
sequências estruturantes no filme apresentado.  
 

Dia 3 – 18/10 (qua) – A cena como unidade mínima de sentido 

14h às 16h –  As três unidades: ação, espaço e tempo - Definição dos 
beats para composição das cenas - Necessidade de progressão e 
importância da focalização - Tipos e funções das cenas - Exibição de 
trechos de filmes para ilustrar os conceitos abordados; 
16h – 16h15min – INTERVALO DE AULA 
16h15min às 18h –  Análise de uma sequência do filme O Medo Devora 
a Alma: identificação das cenas e suas funções na trama. 

Dia 4 – 19/10 (qui) – Construção das cenas 

14h às 16h – A definição de como narrar: estratégias de seleção - 
Exposição e dosificação da informação - Recursos narrativos: suspense, 
ironia dramática, semear e colher, elipses, fast forward, flashback - A 
importância do texto e do subtexto e da definição do ritmo - Exibição de 
trechos de filmes para ilustrar os conceitos abordados; 
16h – 16h15min – INTERVALO DE AULA 
16h15min às 18h –  Exercício em sala: escritura de uma cena e 
avaliação coletiva. 

Dia 5 – 20/10 (sex) – A construção dos diálogos 

14h às 16h – Conhecendo a voz dos personagens - Funções do diálogo 
- A composição entre o falar e o agir - Os erros mais comuns na 
escritura de diálogo - A narração por voz em off - Exibição de trechos de 
filmes para ilustrar os conceitos abordados; 
16h – 16h15min – INTERVALO DE AULA 
16h15min às 18h –  Avaliação dos roteiros em desenvolvimento no 
Laboratório de Audiovisual e rodada de dúvidas e avaliações da oficina.  
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*CAMILA AGUSTINI é roteirista e scriptdoctor formada pela EICTV (Cuba) com           
passagem pela Concordia University (Canadá). Foi selecionada para participar de          
duas edições do Talent Campus promovido pela Berlinale: um no Festival de            
Guadalajara e outro no de Buenos Aires. Participou também do Docs Accelerator,            
programa do Festival HotDocs (Toronto) e do Taller para Dirección de Actores            
Naturales com Abbas Kiarostami durante o Festival Ibaff, em Múrcia (Espanha). É            
roteirista da série As Aventuras do Senhor Gonçalo (TV Escola, indicada aos Prêmios             
TAL TV e Festival Internacional de Televisão). Atuou no desenvolvimento de diversos            
projetos transmídia da TV Globo, onde também foi analista de projetos de filmes e              
séries e colaborou como pesquisadora no desenvolvimento da série Felizes para           
Sempre e da novela Malhação – Casa Cheia. Foi roteirista do núcleo criativo da              
Asacine, onde desenvolveu junto ao roteirista espanhol Ángel Lara, o projeto de série             
A Jaula. Colaborou com Antonia Pellegrino no roteiro do longa Terra (working title), a              
ser dirigido por Marianna Brennand, e escreveu o roteiro do longa Tarde Demais             
(working title), a ser dirigido por Tomás Portella. Atualmente desenvolve uma série de             
projetos com o diretor Karim Ainouz, com quem colabora desde 2014. Como            
scriptdoctor já deu consultoria para projetos no Brasil e no exterior. É membro do              
Conselho Consultivo da ABRA (Associação Brasileira de Autores Roteiristas) e          
produtora associada ao FRAPA (Festival de Roteiro de Porto Alegre).  

 


