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 A chegada dos serviços de streaming 
no Brasil, o aumento do consumo de 
conteúdos audiovisuais por smartphones e 
o consequente crescimento das produções 
de não ficção – séries documentais, reality 
shows, programas de variedade, podcasts, 
vídeos para redes sociais, dentre outros 
formatos e gêneros e para várias plataformas 
– aumentaram consideravelmente a 
demanda pelos autores de não ficção (nos 
recusamos a chamar de “sem roteiro” ou 
“non-script”). 
 Como trabalham as pessoas 
roteiristas desse segmento? O que é o roteiro 
de não ficção? Em que etapa o roteiro 
realmente acontece? Em que formato se 
escreve? Só a escrita é o roteiro? Quanto 

se deve cobrar pelo trabalho? Quem recebe 
o crédito de roteiro em uma produção de 
documentário e de não ficção? Quais são 
as funções possíveis desses profissionais 
em uma produção? Quais são as condições 
contratuais mais favoráveis para esses 
trabalhadores?
 Esta lista de “perguntas frequentes” 
invade os grupos de Whatsapp de 
profissionais do audiovisual e revela a 
nebulosidade em volta do processo de 
trabalho desse profissional.
 Desde o seu primeiro ano, o Prêmio 
Abra de Roteiro celebra o trabalho das 
roteiristas de não ficção nas categorias de 
variedades, reality e documentário. Por 
meio deste guia, a Associação pretende 
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desmistificar e apontar caminhos para 
consolidar a importância das roteiristas de 
não ficção.
 A ideia da elaboração do Guia 
surgiu a partir de um e-mail do roteirista 
Guilherme Aguilar enviado para a lista 
interna de autoras associadas à ABRA sobre 
a dificuldade da creditação para roteiristas 
de não ficção. Muitas associadas o 
responderam, contribuíram com o debate e 
dessa conversa nasceu o Grupo de Trabalho 
de Práticas para Roteiro de Documentário e 
Não Ficção da ABRA, em abril de 2021. Ao 
longo de um ano, as pessoas integrantes do 
GT buscaram entre roteiristas e profissionais 
de outras áreas, por meio de pesquisas 
quantitativa e qualitativa, as respostas para 

a lista de “perguntas frequentes”.
 Os resultados, conclusões e propostas 
apresentados aqui não têm a pretensão de 
encerrar a discussão sobre a complexidade 
das narrativas para não ficção. A intenção é 
oferecer ao mercado audiovisual um norte 
para as práticas de contratação e atuação de 
não ficção, da criação à finalização.   
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Sementes - Mulheres Pretas no Poder (2020), dirigido 
por Júlia Mariano e Éthel Oliveira



Para a elaboração do Guia, foi realizada 
uma pesquisa composta por três partes: 

PESQUISA QUANTITATIVA
Composta por 23 perguntas, por meio de 
formulário virtual, com roteiristas atuantes 
na área de não ficção. O formulário foi 
divulgado pela ABRA e pelas suas associadas 
por meio das redes sociais. Tendo em vista 
a natureza heterogênea do mercado de não 
ficção, algumas perguntas do questionário 
permitiram mais de uma resposta, uma vez 
que as mesmas pessoas roteiristas poderiam 
trabalhar de jeitos diferentes de um projeto 
para o outro.

PESQUISA QUALITATIVA
Realizada por meio de conversas com 
profissionais do mercado. Um total de 
16 profissionais de diversas áreas foram 
entrevistados pelos integrantes do GT: 
montadoras, diretoras, pesquisadoras, 
produtoras executivas e podcasters. Todas 
responderam à mesma pergunta: o que é 
um roteiro de não ficção?

PANORAMA EUA 
MONITORAMENTO DE IMPRENSA
Foi realizado um levantamento de práticas 
em sites para entendermos como o roteiro 
de não ficção é abordado em entrevistas 
com realizadoras.
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A partir da investigação do Grupo de 
Trabalho para Roteiro de Não Ficção da 
ABRA, é possível ter um retrato do momento 
atual do mercado. 
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 As pessoas integrantes do GT 
elaboraram o formulário na plataforma 
Google Formulário e a pesquisa foi 
respondida por 88 roteiristas. Os números 
apresentados abaixo representam uma 
primeira tentativa de mapear o amplo 
mercado de atuação da roteirista de não 
ficção.
 Houve uma preponderância de 
respostas vindas do eixo Rio-São Paulo 
(66%). A identificação era opcional: das 
que optaram em se identificar, 70% tinham 
nomes femininos, e 58% são associadas à 
ABRA.
 Para entender o histórico de 
experiência das respondentes, perguntamos 
o número de projetos com os quais 

colaboraram. 
 As respostas foram:

42%
25%

13.8%

19.3%

TRABALHOU 
EM MAIS DE 20 
PROJETOS DE NÃO 
FICÇÃO

TRABALHOU EM 
ATÉ 20 PROJETOS 
DE NÃO FICÇÃO

TRABALHOU EM 
ATÉ 10 PROJETOS 
DE NÃO FICÇÃO

TRABALHOU EM 
ATÉ 05 PROJETOS 
DE NÃO FICÇÃO
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1. Onde estão atuando as roteiristas de não ficção:

70.5%
68.2%

59.1%
44.3%

42%

37%
37%

34.1%

23.9%
22.7%

12%

VÍDEOS E DOCUMENTÁRIOS INSTITUCIONAIS / CORPORATIVOS

SÉRIES DOCUMENTAIS OU DOCUMENTÁRIO PARA CANAIS A CABO OU STREAMING

DOCUMENTÁRIO AUTORAL

BRANDED CONTENT

PROGRAMA DE VARIEDADES

FILMES PUBLICITÁRIOS

LIVES

EVENTOS (PREMIAÇÕES, CORPORATIVOS)

REALITY SHOW

REDES SOCIAIS

PODCASTS

PERMITIA MAIS DE UMA RESPOSTA
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62.5%

81.1%

34.1%

52.3%

26.1%

2. Etapa em que a roteirista de 
não ficção costuma ser 
contratada:

3. Além do roteiro, também costuma 
fazer a pesquisa?

DESENVOLVIMENTO

 PRÉ-PRODUÇÃO

PRODUÇÃO/ GRAVAÇÃO

QUANDO NINGUÉM 
ENCONTROU O 
ROTEIRO E PRE-
CISA DE ALGUÉM 
PARA “SALVAR” A 
HISTÓRIA.

EDIÇÃO

17.2%

11.5%

13.8% 55.2%

.

FAZ UM PACOTE 
PESQUISA + ROTEIRO 

COSTUMA TRABALHAR EM PAR-
CERIA COM UM PESQUISADOR

FAZ PESQUISA, MAS 
COBRA O ROTEIRO
À PARTE

NÃO FAZ PESQUISA

QUANDO NINGUÉM 
ENCONTROU O 
ROTEIRO E PRE-
CISA DE ALGUÉM 
PARA “SALVAR” A 
HISTÓRIA.

PERMITIA MAIS DE UMA RESPOSTA

PERMITIA MAIS DE UMA RESPOSTA
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 4. Você costuma ter uma 
Bíblia (guia de passo a passo do 
projeto) à sua disposição?

5. Em qual formato você 
Escreve o roteiro?

48,9%
NÃO

38,6%

6,8%

ÀS VEZES

RARAMENTE

SIM
50%

50%

43.2%

55.7%

28.4%

TEXTO CORRIDO 
DE WORD

DUAS COLUNAS

SOFTWARE DE 
ROTEIRO

ESCALETA
MASTER 
SCENES

SIM
5,7%

PERMITIA MAIS DE UMA RESPOSTA
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6. No roteiro antes da gravação, 
como você costuma criar?

7. Que tipo de ferramenta você 
costuma usar para fazer roteiro de 
pós-produção ou edição?

58.6%
62.1%

50.6%55.2%

26.4%

18.6%

65.1%

34.9%

ESTRUTURA DO ROTEIRO
PAUTA, TÓPICOS DE ASSUNTO

ROTEIRO DETALHADO, COM 
INDICAÇÕES DE RESPOSTAS
DE ENTREVISTA

ESCALETA

ROTEIRO MENOS DETALHADO,  
SEM INDICAÇÕES DE RESPOS-
TA DE ENTREVISTA

WORD

DIRETAMENTE NO 
SOFTWARE DE EDIÇÃO

NÃO FAZ ROTEIRO
DE EDIÇÃO

PERMITIA MAIS DE UMA RESPOSTA
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8. Sobre o processo de roteiro de edição a partir do material bruto: quais destas 
alternativas condizem com sua forma de trabalho?

31.8%
48%

40% 30.6%

21.2%

20%

12.9%

EU DECUPO O MATERIAL 
BRUTO

EU RECEBO A TRANSCRIÇÃO 
DO MATERIAL BRUTO

EU ORIENTO A DECUPAGEM 
NA ILHA DE EDIÇÃO

EU MESMA FAÇO A 
TRANSCRIÇÃO

EU APENAS ASSISTO O MATERIAL 
BRUTO SEM TRANSCRIÇÃO OU 
DECUPAGEM

EU ORIENTO A EDIÇÃO SEM 
DESENVOLVER ROTEIRO E 
DECUPAGEM

EU NÃO PARTICIPO DO 
PROCESSO DE EDIÇÃO

PERMITIA MAIS DE UMA RESPOSTA
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9. Você já viveu ou costuma viver 
situações nas quais considera que 
não teve o crédito e/ou remuneração 
adequados pelo seu trabalho?

11. Com que frequência considera 
que o cronograma e o volume de 
trabalho foram subdimensionados?

81,8%
SIM

18,2%
NÃO

61,4%
RARAMENTE

35,2%
FREQUENTEMENTE

51,5%
FREQUENTEMENTE

45,5%
ÀS VEZES

3,4%
RARAMENTE

18

10. Pela sua experiência, você 
considera que os cronogramas de 
trabalho são adequados?



12. Pela sua experiência, quais são os valores praticados pelo mercado para as 
categorias nas quais você costuma trabalhar?

12.5%
40.9%

11.4% 17%

10.2%

9.1%

ATÉ R$5.000 POR ROTEIRO

ATÉ R$500 POR ROTEIRO

ATÉ R$1.000 POR ROTEIRO

ATÉ R$10.000 POR ROTEIRO

ATÉ R$15.000 POR ROTEIRO

MAIS DE R$15.000 POR ROTEIRO

PERMITIA MAIS DE UMA RESPOSTA
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13. ONDE COSTUMA BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE CACHÊS PARA TRABALHO?

65.9%

34.1%

40.9%

11.4%

14.8%

CONSULTO COLEGAS DA ÁREA
SITE DE ABRA

FAÇO TUDO ISSO, MAS 
SINTO FALTA DE UMA 

TABELA MAIS DETALHADA

SINDICATOS

NÃO PROCURO REFERÊNCIAS

PERMITIA MAIS DE UMA RESPOSTA
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 Em duas questões, as pessoas 
roteiristas tinham a liberdade de deixar o 
seu relato: 

“Poderia descrever brevemente experiências 
relativas a: crédito, remuneração e cronograma? 

“Deixe aqui suas dúvidas, sugestões e críticas 
a esse formulário e ao mercado do audiovisual 
em geral. Também pode compartilhar relatos 
que considerar relevantes para a elaboração do 
nosso guia.

 A natureza das respostas foi similar 
e revelaram as demandas dos roteiristas 
de não ficção, sendo que os tópicos mais 
recorrentes são:

• Remuneração menor em comparação a 
projetos de ficção;

• Falta de valorização do trabalho, função 
pode ser considerada facultativa; 

• Falta de parâmetros e referência sobre 
a atuação do profissional, formatos 
de entrega e a confusão sobre o que é 
pesquisa e o que é roteiro; 

• Crédito da roteirista nem sempre é 
garantido;   

• Menos oportunidades e salários mais 
baixos para as mulheres.
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 As pessoas entrevistadas relataram, 
em menor ou maior escala, enfrentar os 
mesmos tipos de dificuldades em projetos de 
não ficção, desde a criação até a finalização. 
Contudo, também compartilham anseios 
semelhantes para que as práticas de trabalho 
nesse segmento se tornem mais harmônicas.
 Os entrevistados na pesquisa 
qualitativa foram: Jordana Berg, Natara 
Nery, Ilka Hempfing, Marina Santos, João 
Menna Barreto, Veridiana Ravizza, Eduardo 
Rajabally, Ricardo Calil, Gal Buitoni, Bianca 
Corona, Marilia Portella, Vivi Alano, Luiz 
Bolognesi, Evaldo Mocarzel, Paula Scarpin 
e Chico Felitti.
 

PRINCIPAIS PONTOS 
DESTACADOS
*A AUTORIA DAS FALAS NÃO SERÁ IDENTIFICADA, CONFORME COMBINADO 
COM AS PESSOAS ENTREVISTADAS.

“O roteiro de não ficção, quando 
consistente, costuma ser imper-
ceptível, traz fluidez e naturali-
dade para a história”.

“O roteirista ajuda o diretor a encontrar o lugar 
de desejo sólido. Não o desejo fútil”.

“Faz muita falta na maioria dos projetos ter 
uma mesma pessoa responsável por cuidar 
do conteúdo e da narrativa do início ao fim do 
processo”.
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“O roteirista é o aliado do diretor e do montador. 
É ele que responde à pergunta: que história 
vamos contar? Se não tomar a decisão de qual 
história contar, nenhuma será contada”. 

“É a pessoa roteirista que dá um norte para a 
pesquisa, através do recorte narrativo”. 

“Muitos diretores ainda acreditam que o roteiro 
de não ficção vai engessar o processo”.

“Muitos produtores acham que todos os 
diretores também são roteiristas”. 

“O orçamento é o gargalo que 
impede os roteiristas de assumi-
rem suas funções nos projetos de 
não ficção”.

“Não contratar roteirista é aquele 
barato que sai caro”.

“Os grandes players querem ter confiança 
sobre o que vai ser filmado. O roteirista discute 
caminhos e propõe soluções para a história, 
antes que a primeira claquete seja batida no 
set”. 
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“O roteirista de não ficção está requisitado hoje 
em dia. Contudo, é preciso entender que os 
roteiristas acostumados a fazer somente ficção 
nem sempre têm habilidade para desenvolver 
projetos de não ficção”.

“(Na pré-produção,) o mundo ideal é a tríade: 
roteirista, diretor e pesquisador”.

“A roteirista deve começar na seleção dos 
personagens, cujas histórias serão a matéria-
prima para a criação do roteiro”. 

“Ainda não é claro o que é um roteiro de 
pós-produção/edição”.

“Mesmo nos projetos autorais, o roteiro de não 
ficção pode ser um elemento facilitador”.  

“Há uma crença de que o filme está pronto 
no material bruto e que surgirá na ilha de 
edição, mas não é possível editar o que não foi 
planejado e nem gravado”.

“É na edição que o roteirista é mais necessário, 
mas é onde ele menos está. Aí não encontraram 
a história, o orçamento está acabando e os 
nervos ficam à flor da pele”.  
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“Na edição, a pessoa roteirista pode ser uma 
mediadora entre o montador e o diretor, além 
de ser uma interlocutora importante, com o 
mesmo domínio do material bruto”.

“Na não ficção, roteiro e montagem são 
simbióticos”. 

“Se não tiver roteirista na montagem, alguém 
vai roteirizar - seja o diretor, o montador ou 
o produtor executivo. Por isso, o ideal é ter o 
roteirista planejando a narrativa, para que outro 
profissional não acumule funções”.

“Em realities, a necessidade do profissional 
responsável pelo conteúdo é consolidada 
nas três etapas – pré-produção, gravação e 
pós-produção”. “As funções ganham diversas 
nomenclaturas, nem sempre são denominados 
como roteiristas, apesar de na prática serem”.

“No podcast, a figura da roteirista ainda não é 
requisitada, tendo em vista a natureza ainda 
menos profissionalizada, e pela execução mais 
acessível deste segmento em franca ascensão”.
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 Procuramos matérias sobre a 
presença de roteiristas em projetos de 
não ficção / documentários e a discussão 
também está bem longe de um consenso. 
Selecionamos alguns trechos das entrevistas 
levantadas com alguns profissionais do 
setor. Optamos por nos concentrar apenas 
no mercado dos Estados Unidos, que é o 
maior mercado audiovisual do mundo. 

 

“Os documentários são escritos quatro vezes. A 
primeira vez que você escreve é   quando você 
concebe suas perguntas, porque essas pergun-
tas têm que levar a uma narrativa. Você tem que 
saber que as respostas do seu assunto vão co-
meçar a reconstituir o filme. A segunda parte é 
quando você pega as transcrições [das entre-
vistas]. Eu as destaco e começo a montar um 
quebra-cabeça. Onde houver uma pausa e ela 
precisar ser redirecionada, você escreve uma 
narração. Essa é a terceira parte do processo. 
A quarta vez que você escreve é   quando você 
está na ilha de edição e vê a filmagem. Você faz 
tudo de novo”.

Stacy Peralta 
Diretor de Riding Giants -  No Limite da Emoção e Dogtown and Z-Boys 
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“Eu reúno o material e, em seguida, formulo a 
espinha dorsal da narrativa na edição. É onde 
estou fazendo a maior parte do meu script (…) O 
clichê – e é um clichê porque é verdade – é que 
todo documentário é feito na edição (...) O que 
vemos em todos os documentários é que há um 
vaivém constante entre a estrutura e o caos. É 
uma batalha constante entre mover-se mais em 
direção ao caos para ser mais verdadeiro ou 
precisar de mais estrutura para entender sua 
filmagem”.

Robert  Greene
Diretor de Kate Plays Christine

 

“É tudo uma narrativa, com muitos dos mesmos 
elementos, como personagem, conflito, 
drama e humor. É preciso encaixá-los em um 
documentário com honestidade e verdade. Os 
cineastas de ficção e documentários podem 
aprender uns com os outros como criar uma 
história. É como jornalismo: você quer contar a 
história mais convincente”.

Simon Kilmurry
Júri do Festival de Sundance
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“Então, o que diferencia um documentário 
de uma câmera de segurança? Ou uma 
reportagem? Ou o post de um vlog? A diferença 
é a escrita do roteiro. Se você já assistiu a um 
bom documentário, você sentiu: a atração 
narrativa, o investimento emocional do qual 
você faz parte, a preocupação, a habilidade, 
a maravilha de quanto tempo e esforço foram 
gastos para documentar qualquer história 
fantástica, mas totalmente REAL, que está se 
desenrolando. E a edição de um documentário, 
que transforma o material bruto, por mais fraco 
ou poderoso que seja, em um trabalho que leva 
o espectador a um passeio narrativo coerente, 
requer rudimentos de roteiro, se não uma 
pequena vida de sabedoria de roteiro”.

Autoria desconhecida 
Texto disponível no site  Screenplay Readers

“Há muitos que defendem a edição como escrita, 
especialmente em documentários. Enquanto 
a maioria dos filmes dramáticos começa com 
um roteiro, o documentário constrói o roteiro 
na edição. Tudo meio que se cristaliza no final 
e não no início. E, portanto, é uma espécie 
de processo de escrita reversa. Quando tudo 
estiver pronto, você finalmente tem seu roteiro 
e o filme está pronto. Basicamente, o “script” 
não existe fora da edição”.

Doug Pray
Produtor executivo, coeditor e corroteirista da série The Defiant Ones 

(HBO)
 

“Como, exatamente, se escreve a realidade? 
Enquanto um documentarista que recebe o 
crédito por escrever a narração raramente 
surpreende alguém, os cineastas de não 
ficção também estão começando a considerar 
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a estruturação dos bastidores de seus filmes 
como um tipo de escrita. A tendência, que está 
sendo conduzida pela Writers Guild, o sindicato 
dos roteiristas americanos, tem alguns editores 
e diretores de documentários preocupados 
que ela ameace redefinir suas descrições de 
trabalho e confundir os espectadores, que 
podem acreditar que um documentário que foi 
escrito é uma representação menos confiável 
da realidade. “Eu acredito fervorosamente 
que o crédito do escritor foi muito vagamente 
empregado por pessoas que fazem o que eu 
faço, que é capturar a realidade improvisada 
em documentários não narrados. Pode ser um 
crédito falso. Eu fundamentalmente acho que 
é errado levar um crédito quando não há nada 
escrito em um filme”, disse Joe Berlinger, que 
dirigiu “Paraíso Perdido” com Bruce Sinofsky.
Trecho do artigo “You Say True Life, I say scripted”, de Tom Roston, 
publicado no New York Times.

“O relacionamento com o editor é onde uma 
verdadeira colaboração escrita começa. O 
processo de ter cenas roteirizadas, contornos 
e momentos temáticos não pode ganhar vida 
sem uma forte colaboração na área de edição, 
e eu sinto que os editores se tornam parceiros 
de escrita nesta fase da produção de filmes. 
Tudo o que foi previamente roteirizado pode 
ser reescrito quando o fluxo emocional do filme 
vai para um caminho diferente, então deve 
haver fluidez na montagem e muito do conceito 
original é enlatado durante a edição. Espera-
se que grandes editores saibam como ajudar a 
moldar a narrativa, mas cada filme vem com um 
conjunto diferente de personalidades e regras”.

Amy Berg
Documentarista
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 O roteiro de não ficção é o conjunto 
das escolhas narrativas. A pessoa roteirista 
de não ficção é, portanto, considerada peça 
fundamental para solucionar o quebra-ca-
beça do conteúdo audiovisual não linear 
que costuma ser a não ficção. Seu trabalho 
não é só feito no papel. 
 Ela escreve na pré-produção, em 
formatações variadas (duas colunas, texto 
corrido, master scenes), pode fazer entre-
vistas e descobrir histórias durante a grava-
ção, analisar e estruturar o material bruto 
captado na pós-produção, podendo inclusi-
ve fazer o roteiro diretamente no softwa-
re de edição. É uma profissional capaz de 
construir uma história utilizando diversos 
suportes e trabalha em parceria contínua 

com os outros profissionais - produtora 
executiva, pesquisadora, assistente de dire-
ção, diretora e montadora. Talvez por este 
caráter tão plural, que a definição do papel 
da roteirista de não ficção seja complexo.
 Tanto em projetos comerciais, com 
orçamentos maiores, como projetos au-
torais e/ou de baixos orçamentos, a lógica 
pode ser a mesma: gasta-se um pouco mais 
no começo, planejando; para se economizar 
no final, executando. 
 Quando envolvido no processo des-
de o início, a pessoa roteirista trabalha a 
favor do orçamento (e não custa lembrar 
que, na maioria das vezes, uma diária de 
gravação custa muito mais do que um mês 
de trabalho de uma roteirista).
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 O roteiro de não ficção é o conjunto 
das escolhas narrativas. A pessoa roteirista 
de não ficção é, portanto, considerada peça 
fundamental para solucionar o quebra-ca-
beça do conteúdo audiovisual não linear 
que costuma ser a não ficção. Seu trabalho 
não é só feito no papel. 
 Ela escreve na pré-produção, em 
formatações variadas (duas colunas, texto 
corrido, master scenes), pode fazer entre-
vistas e descobrir histórias durante a grava-
ção, analisar e estruturar o material bruto 
captado na pós-produção, podendo inclu-
sive fazer o roteiro diretamente no softwa-
re de edição. É uma profissional capaz de 
construir uma história utilizando diversos 
suportes e trabalha em parceria contínua 

“No podcast, a figura da roteirista ainda não 
é requisitada, tendo em vista a natureza ainda 
menos profissionalizada, e pela execução mais 
acessível deste segmento em franca ascensão”.

Em um mundo ideal (ou talvez em um fu-
turo próximo), a roteirista de não ficção 
está presente em todas as etapas do proces-
so e usa diversos suportes para costurar a 
narrativa do início ao fim. 
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 As sugestões a seguir estão divididas 
por etapas de atuação da pessoa roteirista: 
pesquisa, desenvolvimento, pré-produção, 
gravação e pós-produção. 
 Dentro dessas etapas, estão 
definidas algumas especificidades de três 
formatos principais: documentário, reality 
e variedades. Roteiros para institucionais 
e branded content costumam ter processos 
semelhantes aos programas de variedades 
ou documentários.  
 As propostas de atuação foram 
baseadas nos relatos dos entrevistados e 
na experiência das próprias integrantes do 
Grupo de Trabalho. 

ROTEIRISTA DE NÃO 
FICÇÃO NA ETAPA DE 
DESENVOLVIMENTO

A pessoa roteirista transforma a ideia em 
projeto com objetivo de aplicar para editais, 
fundos de investimento ou apresentações 
para possíveis parceiros. Para reality 
shows e programas de variedades pode 
ser encomendada uma bíblia. O ideal é 
que este trabalho seja remunerado como 
desenvolvimento. Porém, quando isso não 
acontece, é importante existir um contrato 
da pessoa roteirista com o solicitante do 
trabalho. O acordo deve considerar um 
valor pelo desenvolvimento do projeto e 
a intenção de contratar a roteirista caso 
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Textos que normalmente fazem parte 
do desenvolvimento dos projetos
Proposta da obra: é um resumo da ideia, 
com os parâmetros gerais da história a 
ser contada. Este texto geralmente tem até 
uma lauda e contém informações como o 
resumo do projeto, o formato (por exemplo, 
se ela é uma série, um curta-metragem ou 
longa-metragem), público-alvo, duração, 
quantidade de episódios (no caso de série) 
e dados adicionais que possam mostrar 
a importância de se contar essa história 
(como números e dados, contexto histórico 
etc.).

Sinopse da obra: há diferentes formas 
e tamanhos de sinopses, que variam 
dependendo do edital, exibidor ou fundo. 
Alguns demandam uma sinopse sucinta e 
outros um arco dramático mais detalhado. 
O tamanho do texto varia de acordo com a 
complexidade do projeto, mas o ideal é que 
não ultrapasse duas laudas.

Sinopses dos episódios: no caso de série, 
sinopses geralmente de um ou dois 
parágrafos por episódio.

Eleição dos Objetos: descrição dos persona-
gens e objetos – materiais de arquivo, ma-
nifestações da natureza, ações humanas, 
contextos sociais, políticos ou econômicos 

recursos sejam captados.
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que farão parte da história. Em se tratando 
de não ficção, há um leque muito amplo da 
forma de apresentação do objeto do projeto: 
há documentários de longa-metragem etno-
gráficos, game shows que destacarão os hi-
ghlights daquele formato, séries conduzidas 
por um talento cuja personalidade é funda-
mental para a compreensão global da obra.
O importante é o reconhecimento da valo-
rização da pessoa criadora-autora, que terá 
que se aprofundar, em algum grau, em uma 
biografia, uma cultura, um acontecimento 
histórico, um formato original ou um con-
ceito que precisará ser destrinchado para 
gerar um projeto original, relevante e in-
teressante para ser transformado em obra 
audiovisual. 

Estratégias de abordagem: quais serão as lin-
guagens e procedimentos que se pretende 
utilizar na realização: entrevistas, reconsti-
tuições, animação, imagens de arquivo, nar-
ração, entre outros.

Estrutura de roteiro: A estrutura de roteiro já 
aponta alguns elementos narrativos e cria 
uma hipótese de como a história será contada. 
Neste momento do processo, geralmente é 
preciso fazer um trabalho de imaginação, 
pois muitas vezes a pessoa roteirista dispõe 
de poucas informações e tem poucos 
elementos para trabalhar a história. É 
importante ter consciência de qual história 
se quer contar, qual arco dramático, ponto 
de vista e como será a estrutura narrativa 
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(começo-meio-fim, não necessariamente 
nesta ordem). Obras de não ficção têm graus 
variáveis de autenticidade, abertura para os 
acontecimentos e para o conteúdo. É muito 
diferente um documentário que se propõe 
a registrar, por exemplo, o dia de uma 
eleição presidencial e observar a realidade 
da data do que um programa de entrevistas 
que estabelecerá uma pauta de perguntas 
a partir de um tema pré-estabelecido. De 
qualquer forma e para qualquer gênero ou 
subgênero, o trabalho da pessoa roteirista 
vai requerer uma pesquisa intensa para 
se alinhar às expectativas de abordagem, 
linguagem, estética e escopo de produção 
da obra.

Bíblia: Bastante comum em programas 
de variedade e de reality shows. Pode 
ser usada tanto como objeto de venda 
quanto de produção. Ela costuma conter 
todos os itens listados acima e, no caso de 
programa de variedades e realities, ainda 
incluem regras de competições, linguagem 
e, eventualmente, detalhes técnicos de 
produção, como posicionamentos de câmera, 
aplicação de motion graphics, descrição de 
cenários e perfis dos personagens ideais 
para participarem do projeto. É a fórmula 
da atração, que contém elementos como  
episode breakdowns(cada beat do episódio, se 
for um reality de eliminação, por exemplo), 
gatilhos para conflitos e relações entre 
personagens, prerrogativas de entrevistas on 

39



 A estrutura de roteiro na etapa 
da pré-produção é usada para nortear o 
trabalho de pesquisa, da produção e dos 
assistentes de direção. A vantagem de um 
roteiro de gravação mais aprofundado é que 
o exercício de construção de narrativa já é 
feito antes de “abrir câmera”. Isso aumenta 
as chances de se encontrar a história 
na ilha de edição com mais facilidade e, 
consequentemente, diminui as chances de 
faltar material, além de minimizar erros 
e otimizar o orçamento. Ainda que novas 
vias se abram durante a produção, não se 

ROTEIRISTA DE NÃO 
FICÇÃO NA ETAPA DE 
PRÉ-PRODUÇÃO Nessa etapa, a roteirista pode ficar 

encarregado de: 
Escaleta: tópicos com os principais pontos 
da estrutura com o começo, meio e fim, na 
ordem que a obra será exibida (indicação 
de edição: narrativa linear ou não linear, 
montagem com narrativas paralelas, quadros 
intercalados etc.).

Pré-entrevista com personagens: a pessoa 
roteirista elabora as perguntas e faz a pré-
entrevista com os personagens, especialistas 
e demais entrevistados para entender 
os respectivos potenciais narrativos. 

parte do zero, mas de um lugar já definido e 
validado.
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Em realities, alguns roteiristas também 
acompanham as entrevistas para a escolha 
de casting.

Roteiro para a gravação: composição da 
história, sugestão de possíveis cenas, pauta 
para a entrevista, lista de inserts de imagens, 
entre outras necessidades de cobertura e 
conteúdo.

Elaboração de quadros e dinâmicas de reality:  
a pessoa roteirista escreve quais serão as 
cenas e dinâmicas que serão gravadas. Essa 
dinâmica normalmente se dá por diária de 
gravação. 

Texto do apresentador: a pessoa roteirista 

escreve os textos que serão falados pelos 
apresentadores - as chamadas “cabeças” - e 
que servem para introduzir ou comentar os 
temas do projeto.
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 A pesquisa traz informações, 
personagens e dados para a elaboração do 
roteiro. Nessa etapa, é comum surgirem 
novidades que podem mudar os rumos da 
proposta inicial (como um entrevistado 
previsto não atender à expectativa da 
narrativa, ou outro mais interessante surgir 
no meio do caminho). Contar com a roteirista 
nesse momento dá direcionamentos mais 
assertivos à pesquisa, evita perda de tempo 
e dinheiro com a busca de informações 
desnecessárias ao projeto. 
 Como visto na pesquisa quantitativa, 
é comum roteiristas acumularem funções. 

ROTEIRISTA DE NÃO FICÇÃO 
E A PESQUISA

Porém, a natureza do trabalho de pesquisa é 
diferente e envolve especialização. Por isso, 
sugerimos que ela seja feita por profissionais 
especializados. 
 Este é um trabalho de troca, em que 
a equipe de pesquisa demandará detalhes 
do que deve investigar e, à medida que 
trouxer resultados, a pessoa roteirista 
é quem é especialista para entender o 
projeto como um todo, suas flexibilidades e 
demandas, seus mandatórios e expectativas, 
suas possibilidades de adaptação para se 
manter o coração do projeto e aproveitar 
o trabalho da equipe de pesquisa da melhor 
forma, orientando-a e redirecionando-a, e 
“encontrando” a história.
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executa uma tarefa diferente. 

Produtor de Conteúdo de Set: Elabora um 
roteiro diário por participante ou cenário 
do reality com a respectiva lista de suges-
tões de ações programadas para a diária e 
as perguntas para os depoimentos. Pode ser 
responsável por propor situações aos par-
ticipantes capazes de estimular a narrativa.
 
Produtor de Conteúdo de Switcher: Observa 
a ação do switcher, elenca as situações 
relevantes para a narrativa e elabora relatório 
que será usado na edição do programa. A 
formatação do texto nesse caso costuma ser 
em duas colunas - texto / áudio e imagem.

ROTEIRISTA DE NÃO FICÇÃO 
NA ETAPA DE GRAVAÇÃO

Documentário / doc-reality:
A pessoa roteirista acompanha ou ainda 
realiza as entrevistas no set de gravação, 
para garantir que o conteúdo e a linha 
editorial do projeto sejam contemplados.

Reality-Shows
A presença do roteirista no set é fundamental 
para a construção da narrativa do reality. A 
pessoa roteirista que participa da gravação 
pode ser: Produtor de Conteúdo de Switcher, 
Produtor de Conteúdo de Set, Story 
Producer e Coordenador de Conteúdo. Em 
geral, há mais de um profissional de roteiro 
atuando no set de filmagem e cada um 
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Story producer: podem ou não participar da 
pré-produção, auxiliando na escolha do 
casting e na criação de provas/dinâmicas 
do programa. Durante a gravação, 
acompanham o conteúdo no set, anotando os 
acontecimentos, gravando os depoimentos 
no set, ou no “on the fly” (personagens dão 
entrevistas e tecem comentários durante 
as ações do reality), auxiliando nas demais 
demandas de conteúdo. Podem funcionar 
como um apoio à equipe de casting, 
acompanhando os participantes entre as 
gravações. Também escrevem o relatório 
de pós-produção, com o resumo dos 
acontecimentos do dia.

Coordenador de Conteúdo: participa da pré-
produção, auxiliando na escolha do casting 
e na criação de provas / dinâmicas do 
programa. Monta a equipe de conteúdo, 
monta a escala e horário de trabalho. Fica 
responsável por organizar todo o fluxo 
e equipamento de trabalho do conteúdo. 
Durante a gravação, coordena os produtores 
de conteúdo, coordena as dinâmicas, 
provas e demais ações que estão sendo 
gravadas,  adaptando o roteiro conforme a 
necessidade de conteúdo. Também escreve 
o relatório de pós-produção, com o resumo 
dos acontecimentos do dia e a escaleta dos 
programas. Algumas vezes, também fica 
responsável por fazer os depoimentos dos 
participantes. É um profissional que mistura 
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assistente de direção com o de roteirista. 

Em algumas produções, que não são diárias 
ou não têm entradas ao vivo, por exemplo, 
os papéis de Story Producer e Produtor de 
Conteúdo de Set são condensados. Algumas 
emissoras / produtoras usam a nomenclatura 
Conteudista.

ROTEIRISTA DE NÃO 
FICÇÃO EM VARIEDADES
Em programas de variedades, a pessoa 
roteirista normalmente escreve os textos no 
formato de duas colunas ou em softwares 
usados pelas emissoras. Os textos mais 
comuns são:

Cabeças: como é chamado o texto que o 
apresentador fala direto para a câmera em 
estúdio ou externa para chamar uma matéria 
ou os convidados que serão entrevistados.

OFF: textos que são usados em VTs, ou 
mesmo em estúdio e que terão imagens de 
cobertura conforme o formato do projeto. 
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Também chamado de VO (voice over) ou 
LOC (locução).

Pautas: em variedades, a roteirista escreve a 
pauta de gravação das equipes de reportagens/
quadros/entrevistas dos programas. Muito 
usado em projetos diários. As informações 
básicas que normalmente constam em 
uma pauta de variedade são: nomes dos 
entrevistados, locação/endereço, fontes de 
consulta, dados de pesquisa, gatilhos de 
assunto, duração que a matéria deverá ter 
no ar, lista de perguntas para as entrevistas, 
cabeças dos apresentadores/repórteres, 
sugestões de cenas e ações que servirão para 
a ilustração da matéria/quadro/entrevista.

Roteiro de edição de VTs: em alguns casos, 
principalmente para matérias especiais, a 
roteirista escreve o roteiro da montagem. 
Processo muito parecido com o de 
documentários e realities. 

Conteúdo Gráfico: É comum a necessidade de 
textos escritos nas artes gráficas virtuais e 
físicas das obras, com definições, perguntas 
ou outros textos reduzidos, que demandam 
um trabalho constante da pessoa roteirista 
em assimilar a demanda e apresentá-la da 
melhor forma possível de acordo com a 
linguagem do programa, e construída em 
conjunto com a equipe de arte da atração.
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Espelho: é um tipo de escaleta com a ordem 
de entrada das matérias no ar, o tempo de 
duração de cada atração, divisão de blocos 
e saídas para breaks, indicação do que é 
vivo e do que é VT. Em algumas emissoras, 
o espelho recebe o nome de “rundown’’. 
Normalmente, é uma atribuição da direção 
ou dos chefes de redação.

ROTEIRISTA DE NÃO 
FICÇÃO NA ETAPA DE 
PÓS-PRODUÇÃO

 Na etapa da edição, a pessoa 
roteirista deve formar um tripé ao lado 
do diretor e do montador para levantar a 
narrativa a partir do material bruto.
 A entrega do roteiro de pós-
produção pode ser feita em suportes e 
dinâmicas de trabalho diferentes: 

• Em um formato padrão de roteiro 
(master-scene / 02 colunas / texto 
corrido) com o material transcrito; 

• Pode ser feito em um documento 
em tópicos, sem tantos detalhes, mas 
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que orientem a ordem de entrada do 
conteúdo captado;  

• Na ilha de edição, acompanhando o 
montador; 

• Diretamente no software de edição. Nesse 
caso, a pessoa roteirista deve possuir 
conhecimento técnico, mesmo que 
básico, para operar o programa de edição. 

 Essa última opção exige maior 
especialização da roteirista e por isso é um 
processo ainda pouco comum, mas que deve 
ser considerado, pois é uma opção prática 
e mais rápida. Através deste processo, os 
montadores já podem trabalhar direto em 
uma timeline pensada pela roteirista, sem 
precisar “caçar” os timecodes no material 
bruto.

 Este Guia propõe a definição de 
que o roteiro de não ficção são as escolhas 
narrativas. Se a pessoa que monta a obra 
também realiza estas escolhas, de forma 
contundente, quando ela deve assinar 
o roteiro? Até que ponto é função da 
montagem encontrar a história na ilha?
 Podemos considerar que a roteirista 
identifica a história e a montadora constrói 
seu ritmo. O corte de conteúdo é apenas um 
dos desafios da montagem, por isso ter uma 
pessoa - a roteirista - encarregada do con-
teúdo é um elemento facilitador, capaz de 

Qual é a linha que separa o trabalho 
da roteirista do trabalho da pessoa 
montadora? 
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projeto, é que a pessoa diretora ou a própria 
montadora podem reivindicar para si crédi-
tos de roteiro. 
 É da natureza das funções de mon-
tagem e direção “encontrar a linha narrati-
va” da obra ao longo da sua realização, mas 
o crédito só deve ser dado quando esta linha 
narrativa (além de construção de textos, 
pré-seleção de trechos, pautas, escolhas de 
personagens, locações, situações, ações etc.) 
foi criada por estas profissionais (diretora e 
montadora) ou quando o resultado final foi 
recriado a ponto de descaracterizar o tra-
balho inicial da roteirista. Ou seja, de modo 
geral, quando há uma pessoa roteirista em 
uma obra de não ficção, é a ela, e somente 
a ela, que deve ser dado o crédito de rotei-

acelerar e baratear o processo. Contudo, o 
trabalho da pessoa roteirista de edição pode 
não terminar na seleção de material bruto. 
Há o acabamento da edição: como inserções 
de motion, imagens de arquivo e texto para 
off, conforme o formato pré-estabelecido.
 Em muitos projetos, há a figura da 
“cineasta documentarista”, que concentra 
as funções de investigadora / pesquisadora, 
que encontrou o objeto da sua obra, cons-
truiu a linha narrativa (tendo redigido um 
roteiro ou não) e dirigiu as filmagens. Ou-
tras obras não chegam a abrir câmera, pois 
se resumem a resgatar imagens de arqui-
vo. Em quaisquer desses casos, e somente 
nestes, quando o material chega à ilha de 
edição sem haver uma pessoa roteirista no 
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ro. Ressaltando que dar sugestões narrativas 
sem um acompanhamento consistente não é 
escrever um roteiro.
 No caso da montagem, caso a rotei-
rista não entregue direcionamentos narra-
tivos para a construção da história na pós-
-produção, a montadora passa a definir os 
recortes narrativos de uma forma que seu 
trabalho se estenda ao trabalho de roteiro, 
podendo assim reivindicar este crédito. O 
mesmo acontece com a roteirista que, por 
algum motivo, for chamada para “encon-
trar” a história na ilha de edição após o ma-
terial ter sido gravado.
 É fundamental reconhecer também 
que aprovar e revisar o trabalho da rotei-
rista não dá direito ao crédito de roteiro. 

Deve assinar como roteirista somente quem 
de fato constrói a linha narrativa da obra, 
podendo ser inclusive de maneira colabo-
rativa, com contribuição substancial. Como 
parâmetro, deve-se considerar que, nos ca-
sos de roteiro de ficção, só tem legitimidade 
a assinar roteiro, de acordo com a ABRA, 
quem escreveu ao menos 33% da estrutura 
de uma obra.
 Na falta da figura da roteirista, 
quando as decisões de conteúdo se 
concentram na montadora, cabe a esta 
pessoa reivindicar o crédito de roteiro. 
Mas ressalta-se que a construção de roteiro 
é um processo longo, que geralmente se 
inicia nas escolhas narrativas da pesquisa, 
antes e durante a gravação. A construção da 
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história na ilha de edição é uma parte deste 
processo, e não o todo. 
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 Assim como são diversos os processos de criação e 
produção das obras de não ficção, os formatos de roteiro 
também variam bastante, sendo que os mais utilizados são 
os formatos em duas colunas, texto corrido em Word e o 
master-scene, que usa as mesmas convenções da ficção, 
mas que passa por algumas adaptações para contemplar as 
necessidades da não ficção, e isso também varia conforme 
o projeto.

DUAS COLUNAS
 Muito usados em institucionais, branded content, 
programas de variedade, realities, jornalismo, rádio e em 
podcasts, mas existem profissionais que escrevem podcast 
em outros formatos, como o texto corrido. É o mais 
comum e básico entre as possibilidades de roteiro de não 
ficção. É usado tanto em roteiros de gravação, quanto em 
roteiros de edição.  

53



VÍDEO ÁUDIO

1. Locação/tempo: onde a cena será 
gravada, dia, noite.

Descrição da cena: a pessoa roteirista deve 
colocar as orientações para a captação das 
imagens, com as descrições de tempo e 
locação.
 
As cenas devem ser numeradas e a sugestão 
para mudar o número da cena segue mais 
ou menos a mesma lógica da ficção: mudou 
a locação, o tempo ou a linguagem, como 
por exemplo o uso de computação gráfica, 
muda a numeração da cena.

Esta coluna é o espaço para tudo o que 
será áudio no projeto, tanto a narração em 
OFF, quando houver, quanto as indicações 
de trilha, sound design, cabeças de 
apresentadores, diálogos etc. Para facilitar o 
entendimento, é sempre bom indicar quando 
a fala será em ON, com um apresentador 
em cena ou em OFF, apenas com a locução. 
No caso de acontecer as duas situações, a 
indicação fica: ON/OFF.
 
No caso das entrevistas, é nesta coluna 
onde ficam as perguntas e, dependendo do 
projeto, a indicação do conteúdo desejado 
para a resposta ou informações de pré-
entrevista.  
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MASTER-SCENE
 Formato de roteiros de ficção, o 
master-scene também é usado para a não 
ficção. É mais comum em obras autorais e em 
filmes documentais. O esquema “cabeçalho 
de cena (int/ext – locação – tempo), 
descrição da ação, diálogos e transição” é o 
mesmo. Pode ser feito em softwares como 
Final Draft e Celtx. 
  É importante levar em consideração 
que o que está escrito no papel tende a não 
se concretizar na gravação na maior parte 
dos casos. Vale ressaltar que, para roteiros 
de edição, tende a não ser um formato 
prático, sendo a tabela de duas colunas a 
mais utilizada nesse caso. Como ressalva, 
há estilos de documentários poéticos, de 

realidade simulada / reconstituída, de 
compilados de imagens de arquivo ou outras 
abordagens / subgêneros que permitem que 
a formatação em master-scene seja a mais 
indicada.

EDITOR DE TEXTO
 Trata-se de um arquivo escrito em 
algum editor de texto. Cada autor formata 
o projeto conforme suas necessidades de 
pré-produção, de gravação e de edição, mas 
sempre respeitando os mesmos critérios, 
como numeração de cena, descrição da 
locação, tempo, ação e áudio. 
 Escrever o roteiro de não ficção no 
editor de texto deixa mais espaço para as 
necessidades da obra, como a inserção de 
elementos da pesquisa, imagens, referências 
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iconográficas e a lista com a pauta de 
perguntas para os entrevistados. É o mais 
utilizado quando o projeto está na fase de 
desenvolvimento. 
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 A ABRA mantém em seu site uma 
tabela de referência com valores praticados 
no mercado e a atualiza anualmente, inclusive 
incorporando funções e tecnologias a partir 
da realidade de mercado.
  Esta tabela deve ser usada como 
parâmetro e pode ser consultada em 
www.abra.art.br 
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 Ao longo de um ano, roteiristas de 
não ficção, associadas e não associadas à 
ABRA, refletiram sobre seus processos de 
escrita, questões conflituosas, como créditos 
das obras em que são autoras, condições de 
trabalho, passando por formatos e formas 
de inserção no mercado, em nome de um 
bem comum: valorizar profissionais que 
contam incalculáveis horas de histórias 
reais no audiovisual brasileiro, entretendo, 
emocionando e informando milhares de 
pessoas.
 Nos últimos anos, a ABRA 
acompanha o aquecimento do mercado para 
roteiristas de não ficção com entusiasmo, 
mas também com preocupação. Ao mesmo 
tempo em que grandes players investem em 
produções que se sustentam em histórias 

reais, impulsionados não só pelo interesse 
da audiência, mas também pelos custos mais 
baixos de produção, acumulam-se relatos de 
desrespeito aos direitos das pessoas autoras, 
remuneração e demandas inadequadas, 
além de ausência de espaço para negociação 
de melhores condições de trabalho. Algo 
semelhante ao que ocorre no mercado de 
ficção, mas de forma mais grave em razão 
da escassez de recursos ainda maior para 
conteúdos ditos “não roteirizados” – um 
termo que, como bem chamou atenção este 
guia, é a expressão clara da desvalorização 
do profissional do setor, ainda assim 
utilizado amplamente por gestores. Toda a 
cadeia produtiva da Indústria Audiovisual 
sabe muito bem que, sim, obras de não 
ficção têm equipes enormes de roteiro, 
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nas mais diversas funções, que criam ou 
adaptam formatos, investigam e trazem à luz 
histórias reais e são essenciais nas diversas 
etapas dos projetos para a qualidade das 
obras ofertadas ao público.
 Diante deste cenário desfavorável, 
a diretoria da Abra entende que este guia 
é um primeiro passo em direção a novas 
práticas do mercado, um convite à reflexão. 
Destacamos aqui alguns de seus pontos-
chave:

Roteiristas de não ficção podem atu-
ar em diferentes etapas de um proje-
to audiovisual, do desenvolvimento à 
pós-produção, e em diferentes funções, 
variáveis segundo o gênero, porte e 
natureza do projeto. O roteiro está pre-

sente em todas essas etapas, expresso 
em diferentes tipos de documentos ou 
mesmo sem um documento padroniza-
do, como quando se estabelece a nar-
rativa diretamente na ilha de edição.

A ausência de uma pessoa roteirista 
no projeto de não ficção encarece o 
processo, gerando diárias desneces-
sárias de pesquisa, captação, ilha de 
edição e desperdício em tempos de es-
cassez de recursos.

Quando há uma pessoa roteirista 
em uma obra de não ficção, é a ela, 
e somente a ela, que deve ser dado o 
crédito de roteiro. Dar sugestões nar-
rativas sem um acompanhamento con-
sistente e execução dessas sugestões 
não é escrever um roteiro.
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Em nome de toda a associação, agradece-
mos a todas as pessoas que contribuíram 
para a primeira edição deste Guia, em espe-
cial ao Grupo de Trabalho que o idealizou e 
o redigiu: um texto que, como o roteiro de 
não ficção, deverá ser aperfeiçoado constan-
temente para expressar a realidade.

Diretoria da Abra
Biênio (2021-2022)
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Devem receber créditos e remunera-
ção compatível profissionais, rotei-
ristas ou não, que  participarem ati-
vamente das escolhas narrativas, e 
que, preferencialmente, tenham escrito 
pelo menos um terço da obra.

As condições contratuais para rotei-
ros de não ficção devem ser nego-
ciadas observando a legislação bra-
sileira e utilizando como parâmetro 
de remuneração a tabela Abra, que 
deverá ser aperfeiçoada para atender 
diferentes inserções desses profissio-
nais nas etapas de um projeto audiovi-
sual.




