
Histórias Possíveis
o ofício e o mercado do roteirista no Brasil



dia 23/6, às 19h30  
Pós-graduação em Roteiro Audiovisual (lato sensu)
Curso que visa preparar o aluno para a produção de roteiros audiovisuais de forma criativa e crítica. 
A partir do conceito de gêneros e formatos, estimula a análise e o pensamento crítico, por meio de 
conceitos teóricos aliados à prática, integrando os vários conhecimentos necessários para o 
aperfeiçoamento do profissional de roteiro audiovisual.
Duração: 362 horas
 

Ago/10 a dez/11      2ª, 4ª           19 horas às 22h35
 
Inscrições abertas até 2 de agosto de 2010.

Palestra sobre o curso dia 28/6/2010, às 19h30.

Senac Lapa Scipião
Rua Scipião, 67 - Lapa

São Paulo - SP | CEP: 05047-060
Telefone: (11) 3475-2200

Histórias Possíveis o ofício e o mercado
do roteirista no Brasil
auditório do Senac Lapa Faustolo
Rua Faustolo, 1347 - Lapa

 Estamos em um cenário onde há convergência entre as mídias. Cinema, TV, internet, games e 
outros formatos criam uma ecologia narrativa, na qual um influencia o outro, dissolvendo a fronteira 
entre as linguagens e gerando novos desejos e expectativas sobre as histórias que queremos ouvir e 
contar. No cinema, roteiristas, diretores, preparadores de elenco e atores trabalham em conjunto para 
criar uma nova chave de verossimilhança, que faz com que o brasileiro volte a se reconhecer na telona. 
Na TV, produções independentes refrescam a programação, trazendo novos gêneros e padrões 
sofisticados de linguagem e narrativa. Na internet, tudo isso se mistura com a participação de fãs e 
usuários, muitas vezes, ajudando a repercutir os filmes e as séries favoritas.
 Como fica o roteirista diante desse cenário? A pós-graduação em Roteiro Audiovisual do 
Centro Universitário Senac traz três experientes roteiristas do Brasil para debater seu ofício e mercado 
de trabalho. Fernando Bonassi, Luiz Bolognesi e Roberto Moreira falam de seus processos criativos, das 
particularidades do ofício de roteirista nesse cenário de convergência entre as mídias, do diálogo entre 
roteiro e direção e do mercado de trabalho para o roteirista no mundo atual.

Fernando Bonassi | escritor, dramaturgo e roteirista de Carandiru; Cazuza, o tempo não para; Lula, o 
filho do Brasil; e da série televisiva Força-tarefa.

Luiz Bolognesi | roteirista de Bicho de Sete Cabeças; Chega de Saudade; e As Melhores Coisas do Mundo.

Roberto Moreira | roteirista de Um céu de estrelas; diretor e corroteirista de Contra Todos e Quanto 
Dura o Amor.


