
INGRID ZAVAREZZI 

 
Autora, roteirista, produtora e publicitária, com diversos trabalhos em 

teledramaturgia, e linha de shows. Em 2015 roteirizou os realities 

SECRETO, para o Multishow; SOUND-À-PORTER, para o canal E! e 
SOBRE AS ASAS, na TV Globo, com Amanda Richter e Max Fercondini, e 

é autora do canal QUEM NUNCA de humor jovem.  
Foi autora do especial TAL FILHO TAL PAI com Fábio Jr e Fiuk, na TV 

Globo, e da temporada de Malhação Conectados, no ar entre 2011 e 
2012 além do sucesso adolescente Beijo me Liga que ficou 5 anos em 

cartaz no Multishow, com prêmios nacionais e internacionais. 
 

 
OFICINA DE ROTEIRO PARA TV E NOVAS MÍDIAS 

 
 

Técnica e direcionamento de novos talentos na área de dramaturgia 
para TV e novas mídias (web, apps), entendendo as diversas funções 

(showrunner, colaborador, escaletador, pesquisador, roteirista para 

second screen, criador de apps, desenvolvedor de estratégias nas redes 
sociais)  na produção de programas atendendo à demanda, formatos e 

qualidade exigidas pelo mercado. 
 

A quem se destina: 
Interessados em escrever roteiros para TV: alunos de Comunicação, 

Jornalismo, Letras, Cinema, Direito, Produção, História, Webdesign, TI, 
e todos aqueles que desejam tirar suas histórias do papel. Idade mínima 

18 anos. 
  

O mercado audiovisual é o que mais cresce no país, e precisa de 
conteúdo. Vamos tirar as suas ideias da gaveta? 

 
Com as novas leis de incentivo fiscal e a obrigação imposta aos canais 

de exibir minimamente 50% de suas programações em conteúdo 

produzido nacionalmente, o mercado está vivendo um salto quantitativo 
único na história da nossa TV. Por outro lado, também estamos diante 

da irreversível mudança de comportamento do telespectador que 
tornou-se um ávido consumidor de web e mobiles - hoje o Brasil tem 

mais celulares do que habitantes, assim como são vendidos mais 
computadores do que aparelhos de televisão, isso sem falar no aumento 

do poder aquisitivo das classes C, D e E.  
 

Dentre as diversas atividades que um roteirista para TV realiza, estão: 



- Criação de programas em dramaturgia (novela, seriado, infantil, 

minissérie), linha de shows, realities e documentários; 
-  Desenvolvimento de sinopses, roteiros e planejamento de produção; 

- Formação e treinamento de equipes; 

- Programas especialmente criados em projetos de brandcontent e 
taylor-mades que atendam parcerias entre o canal e os patrocinadores - 

particulares e públicos (empresas, bancos, comércio, Prefeitura, 
Governo, etc.); 

- Programas com ações transmídia, conteúdos exclusivos para second-
screen, estratégias de divulgação e interatividade através das redes 

sociais e aplicativos para mobile; 
- Planejamento de coletivos criativos em parceria com faculdades, 

startups, crowdsourcing, webstorytelling - implantação e supervisão de 
equipes, writers' rooms, desenvolvimento de pesquisas, sinopses, 

escaletas e roteiros finais. 
 

CONTEÚDO: 
 

AULA 1  

O que escrever? A ideia. Como surge uma ideia? Ideia selecionada, 
verbalizada, lida, transformada, proposta, procurada. Por que escrever 

isso? Pra quem? O orçamento. A defesa do produto. A venda já começa 
no storyline.  

 
Produtos: Especial, seriado, novela, webseries. Transmidia e 

webstorytelling. Tudo é o orçamento. Tipos de séries. Tipos de finais. 
Amor, família, amizade, colegas de trabalho. Gêneros em que o 

personagem conduz a história: evolução, devolução, educação, 
desilusão, redenção, deterioração. 

 
EXEMPLOS DE SÉRIES E WEBSÉRIES 

 
PREMISSA - STORYLINE 

 

SOBRE O QUÊ? O ARGUMENTO - COMEÇO, O FIM E O MEIO. 
 

Exercício prático: criação de um storyline e um argumento em cima de 
uma ideia proposta pelos professores. 

 
 

 
 

 
 



 

AULA 2 
Estilos: Dramático, lírico e épico. 

Dramático: melodrama, farsa, tragédia, comédia. 

O lírico. 
O épico. 

 
Exercício: desenvolvimento de texto em melodrama e comédia. 

 
SOBRE QUEM? O PERSONAGEM 

Perfil dos personagens. O herói e os seus caminhos. Arquétipos.   
A história sai do personagem e as ações surgem a partir da sua 

necessidade dramática. Design do personagem: caracterização. 
Contradições. Dimensão. Complexidade.O protagonista. Que 

transformação ele sofrerá? Como? 
Os personagens secundários e suas funções.  

 
As 36 SITUAÇÕES DRAMÁTICAS. 

 

Exercício prático: Descrição dos personagens do argumento criado. 
 

AULA 3 
Os realities. Storytelling. Buscando a emoção do público. Quando a 

versão fica melhor do que os fatos.  
Formatação de roteiros – ferramentas, aplicativos e macros.  

 
 

AULA 4 
Que produto vamos fazer? Seleção.  

Grupos. Showrunner e os colabs. Argumento / storyline.  
A SINOPSE - Transformando o argumento em sinopse com a descrição 

dos personagens. 
 

AULA 5 

O pitch. Como vender seu produto? 
 

AULA 6 
Projeto e estrutura: plot, o DNA da história, o começo, o fim e o meio: 

pontos de virada, o ponto central, o clímax, a resolução. Foco. Pontos 
sem retorno. 

 
PARADIGMA - ATO 1, ATO 2, ATO 3 

 
APRESENTAÇÃO / CONFRONTAÇÃO / RESOLUÇÃO 



 

O QUE EMPURRA A HISTÓRIA? OS PONTOS DE VIRADA E O CLÍMAX. 
 

SEM AÇÃO NÃO HÁ HISTÓRIA. 

 
O ROTEIRO 

Da escaleta ao texto. 
Carpintaria de cena. Trabalhando as ações e os diálogos. Ganchos.  

  
AULA 7 

 
Escrever é reescrever. Problemas de escrita (ortografia, gramática), 

como se escreve e como se "fala". Ruídos (tempos verbais, excesso de 
informação, falta de informação), tempo, argumento (pra que contar 

essa história, afinal??), verossimilhança, personagens, ações, diálogos, 
ritmo. 

 
Reescrevendo seu roteiro. Finalizando seu projeto. 

 

 
AULA 8 

Análise final dos trabalhos. 
Mercado de trabalho e áreas de atuação.  

A relação com a produção e direção. 
Adequando seu projeto ao orçamento. 

Editais e direitos autorais. 
 

 


