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Resumo 

 

Este artigo pretende discutir a utilização da pesquisa no processo de produção de um 

documentário, a partir da sequência: ideia-pesquisa-roteiro. Neste trabalho, vamos analisar 

duas estratégias de pesquisa colocadas em prática nos documentários: Tudo Sobre Rodas 

(Sérgio Bloch, 2004, 50’) e Visita Íntima (Joana Nin, 2005, 16’). A partir da discussão 

sobre o processo de realização de um documentário é possível afirmar que sem pesquisa 

não há roteiro, não há estratégia de filmagem, não há dispositivo, enfim, não há filme. 
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Corpo do trabalho 

 

A ideia de escrever este artigo surge do convívio com meus alunos da graduação 

que relutam, num primeiro momento, em aceitar e compreender a existência do roteiro no 

processo de produção de um documentário. Acostumados a produzir reportagens para 

telejornalismo gravando “aquilo que encontram pela frente”, compreendem o 

videodocumentário da mesma forma. Para a maioria, o ato de filmar o que se apresenta 

naturalmente parece ser o mais correto na produção de um documentário. 

Não podemos criticá-los uma vez que a própria conceituação de roteiro para 

documentário não é algo que faça sentido para vários realizadores, principalmente 

iniciantes. Porém, mesmo Eduardo Coutinho (LINS, 2004), por exemplo, não se cansa de 

defender o não-roteiro. No entanto, deixa clara a necessidade da criação de uma forma de 

filmar, colocando este como ponto mais importante do que o próprio tema a ser tratado no 

documentário. Além disso, Coutinho utiliza em Edifício Master, por exemplo, o que 

podemos chamar de “pesquisa filmada” para decidir por seus personagens, o que lhe 

permite uma espécie de roteirização visual. Quer dizer, não há como não definir qual 

                                                
1 Trabalho apresentado no DT Comunicação Audiovisual, GP Cinema da Intercom - XII Encontro dos Grupos de Pesquisa 

em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Sandra Nodari é mestre em Comunicação e Linguagens e professora TI da Universidade Positivo. Contato: 
sandranodari@gmail.com. 
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linguagem irá utilizar tanto do ponto de vista do dispositivo quanto da escolha dos 

personagens. 

O termo “dispositivo” foi cunhado pelo teórico francês Jean_Louis Baudry, em seu 
famoso artigo na Revista Communications n.23, 1975, e se refere ao cinema como 

um sistema constituído de três níveis articulados: 1 - a tecnologia de produção e 

exibição (câmera-projetor-tela); 2 - o efeito psíquico de projeção-identificação e o 
ilusionismo; 3 - o complexo da indústria cultural como instituição social produtora 

de um certo imaginário. (AUMONT, 2004: 46) 

 

Numa explicação mais próxima do conceito de Coutinho: “... os avatares do olhar e 

de sua mobilidade na época em que o cinema se elabora.” (ibidem). Coutinho entende o 

dispositivo como “procedimentos de filmagem criados para realizar Santa Marta
3
. Eles 

vieram a servir de base para a maior parte dos filmes que Coutinho iria fazer em seguida” 

(LINS, 2004:61). Para o documentarista, segundo Consuelo Lins, “o crucial em um projeto 

de documentário é a criação de um dispositivo, e não o tema do filme ou a elaboração de 

um roteiro – o que, aliás, ele se recusa terminantemente a fazer” (idem: 101). 

A pesquisa e a escolha do dispositivo permitem que o iniciante defina como será sua 

produção, uma vez que já sabe sobre qual assunto tratará o documentário. De qualquer 

forma, para participar de concursos que financiem um projeto audiovisual é fundamental 

apresentar um roteiro sobre o documentário que concorre ao patrocínio. Diante desta 

situação, vamos apontar caminhos para o processo de escritura do roteiro de documentário. 

 

Ideia – Pesquisa - Projeto 

 Se estabelecermos a construção de um projeto cinematográfico ou audiovisual de 

documentário a partir das seguintes etapas: ideia, argumento, pesquisa, roteiro, pré-

produção, produção, montagem, finalização e lançamento, podemos compreender a 

pesquisa aparecendo não só como terceiro elemento, mas como fundamento para os quatro 

primeiros passos. É possível afirmar que sem pesquisa não há roteiro, não há estratégia de 

filmagem, não há dispositivo, não há filme.  

 Então, para roteirizar uma ideia é necessário definir como será transformada em um 

produto audiovisual. Primeiramente, é importante definir o que chamamos de ideia: 

“Representação mental de uma coisa concreta ou abstrata; imagem [...] Visão imaginária, 

irreal; imaginação, quimera, sonho” (Aurélio, 2011). As ideias são ideias, não são roteiros, 

nem tampouco documentários. E de onde vêm as ideias? De nossas experiências visuais, 

                                                
3 Santa Marta, Duas Semanas no Morro (Eduardo Coutinho, 1987, 54’) 
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sensoriais, intelectuais, humanas. Vêm de nossas leituras, viagens, filmes e programas de 

TV que assistimos, pessoas que conhecemos, situações que vivenciamos. Um banco de 

ideias num arquivo no computador é uma boa alternativa.  

A questão que se segue é como passamos da ideia para os próximos passos da 

escritura de um roteiro. A resposta está na pesquisa. Não há roteiro sem pesquisa. Mas de 

que tipo de pesquisa estamos falando? Pesquisa do tema, mergulho no objeto escolhido para 

ser retratado num projeto audiovisual. A pesquisa na internet é obrigatória, mas não pode 

ser a única fonte, nunca. Retratar por meio de um documentário algo que foi concebido a 

partir de reportagens de TV ou textos de jornais, sites e blogs é algo que pode ser 

dispensável. As informações e imagens que conseguimos na web são apenas um indício do 

que iremos encontrar pela frente. Devem servir de ponto de partida, não de fonte única. 

A internet tem servido de ferramenta de trabalho na pesquisa de personagens para 

documentários pela facilidade de fornecer informações em qualquer lugar do mundo. No 

entanto, basear um projeto de documentário somente em textos encontrados na internet 

pode comprometer o projeto de um filme. Vale a pena filmar algo que já está acessível a um 

clique do mouse? O que de novo um projeto baseado em textos já publicados pode 

apresentar? Se já foi publicado, busque outro enfoque.  

A pesquisa de um documentário tem de ser feita no local onde o audiovisual se 

passará, onde vivem os personagens. Não dá para ser feita somente por e-mail ou por 

telefone. O cineasta Sérgio Bloch estabeleceu uma estratégia de pesquisa com base em 

redes sociais e grupos de discussões que funcionou como uma pré-pesquisa, como 

apresentamos a seguir. 

 

Pesquisa Virtual de Personagens Reais 

A equipe de produção do documentário Sobre Rodas Brasil (Sérgio Bloch, 52 

minutos)
4
 criou um processo de busca de olheiros pela internet em listas de discussões 

sobre cinema. O objetivo foi encontrar personagens em todos os estados brasileiros. Esses 

olheiros foram orientados, por e-mail, a descobrir cidadãos que ganhassem a vida em 

atividades sobre rodas, argumento do filme. O resultado foi uma grande lista de opções de 

personagens em todo o país: Acre, Pará, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, 

Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, além de tantos outros não selecionados.    

                                                
4 Sandra Nodari levantou os dados apresentados neste artigo nos e-mails trocados com a equipe de produção 

de Sobre Rodas Brasil na condição de olheira e em conversas por e-mail com o diretor. 
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 Desenvolver a estratégia de abordagem dos personagens é fundamental para 

transpor a fase inicial da ideia à do roteiro. A ideia como princípio do filme, da qual o 

realizador parte para decisões fundamentais do ponto de vista de linguagem propõe a 

relação forma versus conteúdo no projeto cinematográfico. A ideia normalmente considera 

o conteúdo a priori, compreende “o quê” será abordado no documentário.  

 Conforme o primeiro texto enviado por meio de lista de discussão e e-mail aos 

olheiros em julho de 2006, Bloch explica o que pretendia retratar: 

“... o cotidiano de personagens que, se utilizando de algum veículo sem 

motor, ganham a vida pelas ruas das cidades brasileiras. O filme procura 
estabelecer uma relação entre o movimento da roda e a inconstância da 

própria vida, particularmente daqueles que não têm emprego fixo, 

diariamente levados a utilizar a criatividade e a capacidade de improviso 
para garantir a sobrevivência" (trecho de e-mail enviado pela produção). 

 

 O texto anterior é parte do argumento do documentário, usado para explicar a todos 

os futuros envolvidos o conteúdo a ser abordado. O texto a seguir é um trecho do e-mail 

enviado para recrutar olheiros: 

Caros colegas, 
Estamos recrutando olheiros, pesquisadores e/ou produtores locais para 

uma busca nacional de personagens para um documentário de longa 

metragem a ser rodado entre novembro e janeiro.  Os locais de filmagem 
serão definidos em função da escolha dos personagens. Nessa fase 

queremos ter opções nos quatro cantos do Brasil, capital ou interior. Para 

maiores informações, favor entrar em contato através do e-mail abaixo. 
Favor incluir na mensagem, sua cidade e estado de origem e breve 

currículo - três ou quatro linhas sobre sua formação, principais objetivos 

profissionais e experiências relevantes especialmente na área de pesquisa e 

produção. 
Atenciosamente, 

Coordenadora de Pesquisa 

www.diversaoearte.com (trecho de e-mail enviado pela produção). 

 

 A ideia de Sobre Rodas Brasil foi dividida com centenas de pessoas interessadas em 

cinema, a partir do momento em que este texto foi enviado para listas de discussões
6
. Essa 

democratização da busca por personagens proporcionou ao realizador escolher personagens 

entre centenas de opções enviadas pelos olheiros à equipe de produção. As orientações a 

estes pesquisadores eram muito claras e objetivas.  O texto do e-mail orientava como devia 

ser conduzida a pesquisa para os olheiros: 

Caros "olheiros",  

Se alguns de vocês já encontraram um ou mais personagens, ou apenas 

souberam da existência de alguém, mas ainda não puderam fotografar e 

                                                
6 Um exemplo é a lista Abdistas (http://www.visualnet.com.br/~abdistas/). 

http://www.diversaoearte.com/
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escrever algumas linhas sobre ele, pedimos que nos descreva sucintamente 

o personagem pesquisado - atividade que pratica, uma descrição do 

carrinho, etc - para que nós acertemos uma ajuda de custo para o envio de 
fotos e uma descrição mais detalhada do pesquisado. Aos que não 

iniciaram a pesquisa, informamos que ainda temos tempo.  

Abaixo, algumas dicas importantes na hora de fazer a pesquisa:  
1) É fundamental guardar o contato do personagem pesquisado - um 

telefone ou um endereço - para que possamos achá-lo futuramente.  

2) É importante deixar claro para o personagem que as fotos e entrevista 

fazem parte de uma pesquisa para um documentário, e que no caso 
dele ser escolhido, haverá uma remuneração, onde levaremos em 

conta o tempo de trabalho perdido na gravação.  

 
 

Trazia também orientações de como cada personagem sugerido pelo olheiro deveria 

ser fotografado: personagem e veículo; close do rosto do personagem; só veículo; só roda.  

 
 

 

3) Algumas instruções mais detalhadas para o envio do material dos 
personagens: 

4 Fotos (300dpis) de cada personagem: 

1º. - Personagem ao lado do veículo (modelo em anexo) 
2º. - Close do personagem 

3º. - Apenas o veículo 

4º. - Só a roda do veículo 

 

Além das fotos, os olheiros recebiam a orientação de como proceder a uma 

entrevista com os personagens escolhidos. O questionário propunha 20 perguntas a 

ser respondidas pelo futuro personagem do documentário.  

Algumas perguntas que ajudarão a traçar um perfil do personagem. Pode 

ser bem informal, mas o importante é que o estimule a contar histórias e 
que você preste atenção e nos conte se ele é tímido, se olha no olho, se ele 

se expressa bem, etc.  

Qual o seu nome? 
Tem apelido? 

Quando começou este trabalho? 

Com quem aprendeu? 
Como e por que decidiu por este trabalho? 

Descreva o seu cotidiano: (que horas acorda, o que faz, como chega no 

local de trabalho)? 

Aonde costuma ficar? 
Fale do seu carrinho: quem o fez? De onde veio o material para fazê-lo? 

Como é sua relação com o público? 

Tem algum truque para vender mais?(se for comerciante) 
Quanto consegue tirar por mês? 

O que acha da cidade onde vive e trabalha?  

Como é um dia na sua vida, fora o trabalho: tem família, namorada, etc.? 
O que faz nas horas vagas? 

Você se acha um sujeito especial? 
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Qual o seu maior sonho?  

 Os olheiros/pesquisadores enviaram sugestões de personagens de várias cidades. A 

partir dos relatórios enviados à produção, alguns foram aproveitados e outros descartados. 

Embora a pesquisa tenha sido dirigida por e-mail e à distância, havia um pesquisador em 

loco conversando com os personagens e descobrindo como era sua relação com seus 

veículos sobre rodas. A partir do resultado enviado pelos pesquisadores, também por e-mail 

(fotos e respostas da entrevista), o realizador podia escolher se a história daquela pessoa que 

vivia sobre rodas lhe interessava ou não.  

 Sem a internet a pesquisa ficaria mais cara e mais longa. Difícil de abranger todo o 

país. “Estamos buscando, em meio ao caos dos centros urbanos e em vilarejos distantes, 

personagens que retratem a particularidade de sua região, tanto no aspecto cultural quanto 

econômico” (e-mail da produção).  Desta experiência de processo de pesquisa resultaram 

dois documentários: Tudo Sobre Rodas (Sérgio Bloch, 2004) e Sobre Rodas Brasil (Sérgio 

Bloch, 2006)
7
.    

Tudo Sobre Rodas apresenta o dia-a-dia de treze personagens que, “puxando, 

empurrando ou pedalando algum veículo ganham a vida pelas ruas do Rio de Janeiro” 

(sinopse do filme). Trata-se de um média-metragem que recebeu o prêmio de Melhor Filme 

do Júri Popular, no XII Cinesul – Festival Latino-americano de Cinema e Vídeo, e Menção 

Honrosa da ABD/SP, no 10º. Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade. 

 Já Sobre Rodas Brasil obteve patrocínio do prêmio do “First International Call” da 

ITVS (Independent Television Service), instituição americana de fomento ao documentário. 

A versão de 52 minutos foi exibida no Doc Channel, um canal de TV americano, ligado a 

PBS (Public Broadcast Service). 

 Trechos dos dois documentários podem ser assistidos no site da produtora: 

http://www.abbasfilmes.com.br ou no Youtube. Basta indicar os nomes Sobre Rodas Brasil 

e Tudo Sobre Rodas. 

 Esse processo é um excelente exemplo para se ter ideia de como é importante e 

necessário pesquisar o tema e os personagens ou locações. Aqui não falamos ainda da 

linguagem que é fundamentalmente importante e trataremos a seguir. 

 Outro exemplo de pesquisa que merece destaque é a do curta-metragem Visita 

Íntima (Joana Nin, 16´) cuja pesquisa foi realizada por mais de dois anos. 

                                                
7 Informações obtidas no site da Associação Brasileira de Cineastas do Rio de Janeiro: 

http://www.abracirj.org.br/site/?page_id=960 acesso em 11 de junho de 2011. 

 

http://www.abracirj.org.br/site/?page_id=960
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Pesquisa In Loco – Fundamental para Ganhar a Confiança dos Personagens 

 O documentário Visita Íntima
8
 é um filme sobre o amor vivido por mulheres livres 

que decidem se relacionar com presidiários. O filme mostra o que pensam, sentem e como 

encaram viver relacionamentos com homens encarcerados. A história é sobre a dedicação 

aos romances que vivem. As dificuldades de encontrar seus homens todos os finais de 

semana (apenas algumas horas por semana) dentro de uma penitenciária, além das agonias 

às quais são impostas, como a revista íntima. 

 Muitas destas mulheres conheceram o marido depois de ele já estar preso, outras 

visitam os maridos há anos, como é o caso da personagem Mara que há mais de trinta anos 

acompanha o marido preso. O que as move e perpassa suas histórias é o amor que vivem 

por seus homens. 

Essas histórias chamaram a atenção de uma repórter que fazia a cobertura de uma 

rebelião na Penitenciária Estadual de Piraquara, em 2001, para uma emissora de televisão 

estadual em Curitiba. Joana Nin conversou com as mulheres que estavam nas proximidades 

do presídio para saber notícias de seus maridos e ficou encantada com tudo o que ouviu. A 

jornalista decidiu pesquisar o assunto.  

A estratégia que Joana Nin usou foi a de aproximar-se para conhecer e obter a 

confiança destas mulheres. Para tanto, passou vários finais de semana nos portões da 

penitenciária, que fica a 40 quilômetros de Curitiba, conversando com elas e ouvindo suas 

histórias. Paralelo a isso foi estudar linguagem de documentário em festivais, congressos, 

seminários e cursos pelo Brasil.  

No início deste processo foi possível compreender que uma equipe de filmagem (a 

câmera em si) em alguns ambientes de pesquisas não são necessariamente bem-vindos. 

Cada vez que a equipe tentava aproximar-se, um grupo fugia com receio. As câmeras no 

geral indicam a presença de jornalistas de TV produzindo reportagens para telejornais. E 

causam repulsa a quem não quer ter sua imagem vinculada a um lugar como uma 

penitenciária. Longe da câmera, as mulheres contavam das dificuldades de ter sua imagem 

exibida na televisão. Muitas delas não contavam a ninguém sobre seus relacionamentos 

                                                
8 Sandra Nodari participou da equipe de pesquisa e produção deste documentário. 
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com presos. O receio principal era o de perder o emprego, além de sofrer preconceito por 

serem pré-julgadas.   

A estratégia deste documentário foi visitar por vários finais de semana as possíveis 

personagens enquanto aguardavam nas filas nos portões da Penitenciária. Neste caso, a 

equipe de pesquisa - resumida a uma ou duas pesquisadoras - trabalhava sozinha, sem a 

presença da diretora e nunca com equipamentos, no máximo uma folha de papel para anotar 

telefones e nomes, quando havia interesse e permissão.  A decisão de que a diretora não 

participasse das pesquisas partiu do ponto de que ela deveria conhecer as personagens 

apenas no set de filmagem para que o momento da entrevista fosse novo para as duas. Pedir 

a uma pessoa que repita uma história que já contou, nunca traz o melhor resultado para o 

vídeo. A emoção, a atenção e a narração da primeira vez que se conta uma história são 

fundamentais de ser captadas. A repetição é sempre mais fraca, sem emoção, com poucos 

detalhes e com o risco do personagem dizer: “como eu já te disse” ou expressões similares.  

A pesquisa buscou outras fontes: as assistentes sociais do presídio que eram o 

contato das mulheres com seus maridos e namorados. Elas indicavam personagens 

(algumas vezes com números de telefone) que teriam boas histórias para contar.  

Foram meses de preparação, de convencimento, de aproximação para ganhar a 

confiança, para que as gravações pudessem ser feitas não só na penitenciária, mas também 

nas casas, pontos de ônibus e táxis, trajetos. Sérgio Puccini, em Roteiro de Documentário, 

chama este processo de Pré-Entrevistas: 

...marcam o primeiro contato entre documentarista, ou sua equipe de 

pesquisadores, e os possíveis participantes do documentário. São úteis 
tanto para fornecer informações, ou aprofundar outras já coletadas, quanto 

para servir de teste para avaliar os depoentes como possíveis personagens 

do filme no que tange ao comportamento de cada diante da câmera (no 

caso de pré-entrevistas gravadas em vídeo) e à articulação verbal do 
entrevistado (2009: 33).   

 

Na pesquisa, mais de 40 personagens foram selecionadas, num universo de centenas 

de contatadas. Das escolhidas, algumas foram descartadas por terem desistido de ter suas 

imagens contadas num curta-metragem, outras por decisão da diretora. No total, 17 

depoimentos foram colhidos em 30 horas de gravação. O documentário Visita Íntima pode 

ser assistido no portal de exibição de curtas-metragens: www.portacurtas.com.br. O curta 

recebeu 21 prêmios em festivais nacionais e internacionais. 

 

Personagens e locações conhecidas na pesquisa são transformadas em imagens e sons 

http://www.portacurtas.com.br/
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 A partir da análise destas duas estratégias de pesquisa é possível compreender 

porque a primeira regra para a construção e um roteiro é transformar o que está escrito (a 

partir da pesquisa) em algo: “Audível e Visível”, como frisa Jorge Furtado (2003). Para 

tornar possível esta transposição do texto escrito para a o audiovisual é preciso conhecer o 

que será filmado. Não há como adivinhar o que o personagem irá falar ou como será o 

local aonde será realizada a gravação da cena, sem conhecer isso tudo antes da produção. 

Há, sim, como descrever o que foi ouvido e visto durante a pesquisa e, então, decidir por 

uma forma de traduzir este conteúdo para imagens e sons. 

 Quando a pesquisa é bem realizada, com uma estratégia definida, é possível 

encontrar a forma do roteiro, que estilo poderá seguir, que estética será praticada. A 

reflexão e a decisão sobre o modo de filmar só será possível quando o conteúdo já é 

conhecido pelo realizador.   

 Puccini apresenta o processo de produção de um documentário tendo como parte 

fundamental a pesquisa, sendo esta anterior à definição da proposta do projeto: “Sua função 

é garantir condições para o aprofundamento dessa pesquisa, para que só então possa ser 

iniciada a etapa da filmagem” (2009: 31). 

 Syd Field no Manual do Roteiro propõe algo que pode ser útil na hora de pensar 

como a pesquisa é tratada em geral e como deveria ser pensada: “Muita gente se questiona 

sobre o valor, ou a necessidade da pesquisa. Até onde posso opinar, pesquisa é 

absolutamente essencial. Todo texto exige pesquisa e pesquisa significa reunir informação” 

(2001: 13). Embora sua obra trate de ficção, seu pensamento serve bem ao documentário: 

“Se for necessário ou possível empreender entrevistas pessoais, você ficará surpreso ao 

constatar que a maioria das pessoas deseja ajudá-lo da forma que puder e que 

frequentemente larga seus afazeres para assisti-lo na procura de informação acurada” 

(ibidem). 

 Além de conhecer o personagem e a locação aonde a gravação será realizada, é 

preciso decidir que tipo de planos, enquadramentos, posicionamentos de câmera, filtros, 

lentes, etc. será necessário utilizar.  

 Quem estuda a teoria e história do documentário tem a possibilidade, também, de 

decidir em quais modelos estilísticos poderá inspirar-se. Bill Nichols (2001) divide-os em 

seis: Expositivo, Observacional, Interativo, Reflexivo, Poético e Performático. Não se trata 

de seguir um modelo restritivo, mas de escolher formas de contar a narrativa do 

documentário a partir das experiências já vivenciadas. 
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 A partir de todas estas escolhas, o realizador do documentário tem a possibilidade de 

escolher como será a melhor forma de escrever seu roteiro. Pode seguir o formato de roteiro 

literário exigido por vários editais, como o DocTV, por exemplo. Neste caso, o roteiro era 

chamado de “Sugestão de Estrutura”:  

Sugestão de estrutura do documentário a partir da(s) Estratégia(s) de 

Abordagem. Não se pretende um roteiro a descrição definitiva do que será 

o documentário, e sim uma exposição de como o autor proponente 
pretende organizar as Estratégias de Abordagem no corpo do filme. A 

apresentação pode ser feita livremente a partir de texto corrido ou blocado. 

(DOCTV: 2008) 
 

Pode ainda, usar um modelo próprio onde desenhe ou escreva como será seu 

documentário. O importante é ter informações disponíveis e necessárias à criação da 

linguagem que irá utilizar. Sérgio Puccini apresenta o conceito de “tratamento”, utilizado 

por muitos autores, como forma de organizar as ideias a ser usadas na estrutura do 

documentário “permitir a visualização da ordem em que as sequências do filme irão 

aparecer. O conteúdo dessas sequências é descrito, no tratamento, de maneira resumida, 

mantendo uma abertura aos imprevistos que possam ocorrer quando se iniciarem as 

filmagens” (2009: 59). 

O roteiro não deve ser uma estrutura estanque como explica Comparato: “... é 

unicamente orientativo, um ponto de referência para o trabalho de filmagem, visto que a 

realidade muitas vezes interfere e introduz novos elementos não previstos” (1992, p. 341). 

Enfim, os imprevistos são incontroláveis na produção de um documentário e podem 

servir a grandes resultados quando apresentam situações interessantes com relação ao 

assunto. Porém, também podem trazer opções maravilhosas de situações cotidianas. A 

grande questão não é tentar controlar os imprevistos, mas controlar tudo o que é previsível 

dentro de uma produção e isso só se dá a partir de uma produção bem feita que siga a 

ordem: ideia – pesquisa - roteiro. 
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