Era uma vez um(A)

PersonageM

Retire UMA CARTA VERDE E INDIQUE AQUI A PROFISSÃO

chamad@ E
jogue 1 dado:

.

Ímpar - Feminino

Ele tinha

Par - Masculino
2 - 7 a 11
3 - 12 a 14 anos
4 8 - 15 a 18 anos

anos.

jogue 2 dados e some os valores.
indique aqui a idade correspondente.

ERA

,

jogue 2 dados E SOME OS VALORES.
indique aqui A ETNIA.

,
jogue 1 dado E indique aqui
A IDENTIDADE DE GÊNERO.

E
jogue 2 dados E SOME os valores.
indique aqui A orientação sexual.

10 - aSIÁTICO
11 - ÁRABE

2 a 6 - AFRO-BRASILEIRO
6 a 9 - CAUCASIAN@

.

9 - 45 a 59 anos
10 - Acima de 60 anos

5 11 - 19 a 25 anos
6 12 - 25 a 30 anos
7 - 31 a 45 anos
12 - INDÍGENA

1 A 5 -CISGÊNERO
i.e. pessoas cuja expressão social ou identidade de
gênero coincidem com aquela tipicamente associada
ao gênero que lhes foi atribuído no nascimento.

6 - TRANSGÊNERO
i.e. pessoas cuja expressão social ou identidade de
gênero diferem daquela tipicamente associada ao
gênero que lhes foi atribuído no nascimento.

2 A 9 - HETEROSSEXUAL
10 11 - HOMOSSEXUAL
12 - BISSEXUAL

morava N@

,

2 - CENTRO-OESTE
3 - DISTRITO FEDERAL

4 5 - NORDESTE
6 - NORTE

7 a 10 - SUDESTE
11 12 - SUL

jogue 2 dadoS E SOME OS VALORES.
indique aqui A REGIÃO.

EM AMBIENTE

.

2 a 7 - URBANO CIDADE GRANDE
8 9 - URBANO CIDADE PEQUENA

10 - LITORAL
11 - RIBEIRINHO

12 - RURAL

jogue 2 dadoS E SOME OS VALORES.
indique aqui O AMBIENTE.

SUA ESTÓRIA SE PASSA
JOGUE DOIS DADOS E SOME OS VALORES.
indique aqui A EPOCA em que se passa a estória.

.

2 - SÉC XIX
3 - 1900 - 1950

4 - 1960 - 1980
5 - 1990 - 2010

6 a 9 - 2010 - presente
10 a 12 - FUTURO

RETIRE UMA CARTA AZUL

FICHA DE
NARRATIVA

RETIRE UMA CARTA VERMELHA

DESCREVA aqui a situação
de conflito sorteada

DESCREVA aqui O design da
estória sorteado.

Era uma vez um(A)
todos os dias eLE…
DESCREVA Seu cotidiano, inspirado na
profissão, ambiente e época.

ATÉ QUE UM DIA…
A PARTIR DA SITUAÇÃO NARRATIVA SORTEADA, DESENVOLVA
UM INCIDENTE INCITANTE -Acontecimento que
desarranja radicalmente o equilíbrio de forças na
vida da personagem e A estimula a reagir e lutar.

(ERA
jogue 1 dado E indique o período.

1 3 5 - DIA
2 4 - NOITE
6 - madrugada

por conta disso…
A personagem se lança em uma busca por aquilo
que pode restaurar o equilíbrio da sua vida.

por conta disso…
elA vai tomando ações progressivamente mais
arriscadas e o mundo nunca reage como elA
espera. não dá mais para voltar atrás.

até que finalmente
A personagem vive um verdadeiro dilema - uma
escolha entre bens irreconciliáveis, o menor de dois
males, o oU OS DOIS AO MESMO TEMPO, que colocam o
protagonista sob a pressão máxima de sua vida. ELA
TOMA UMA DECISÃO, na cena mais importante de toda
a estória e se transforma: depois dessa jornada
nunca mais será a mesma

e A PERSONAGEM EStava
RETIRE UMA CARTA AMARELA E DESCREVA AQUI O ESPAÇO SORTEADo

)

Agricultor(a)

DJ

Faxineir@

Meteorologista

Assistente social

Editor(a)

Físic@

Militar

Astrônom@

Eletricista

Fisioterapeuta

Motorista de
ônibus

Ator/Atriz

Empregad@
Doméstic@

Fonoaudiólog@

Músico/
Musicista

Bombeir@

Engenheir@
ambiental

Fotógraf@

Nutricionista

Caixa de banco

Engenheiro

Fotojornalista

Operári@ da
construção civil

Carteiro

Engenheiro
ambiental

Garçom /
Garçonete

Pilot@ de
helicóptero

CEO de empresa
de serviços

Engenheiro
Quimic@

Geólog@

Policial

Comissári@ de
vôo

Escritor(a)

Gerente de
mídias sociais

Porteir@

Consultor@
financeiro

Estatístic@

Iluminador(a)

Professor(a)

Controlador@
de tráfego
aéreo

Estilista

Marinheir@

Programador@
de computador

Costureira /
Alfaiate

Estudante

Matemátic@

Psicólog@

Desenvolvedor(a)
Web

Estudante
Secundarista

Mecânic@ de
Caminhões

Radialista

Diretor(a) de RH

Estudante
universitári@

Médic@

Repórter
(Jornal)

Diretor(a) de
Teatro

Farmacêutic@

Médic@
Psiquiatra

Sociólog@

CINEASTA

Taxista

Médic@
veterinári@

Tatuador(a)

Sala de jantar

Montanha
descampada

Salão de Festas

Cemitério

Cozinha

Avião

Sauna

Casa humilde

Area de serviço

Helicóptero

Piscina

Cortiço

Sala de estar

Cinema

Garagem de
prédio

Apto em ocupação
MTST

Quarto pequeno

Restaurante

Rua num Bairro
de prédios

Casa em ocupação
MST

Quarto grande

Cabelereiro

Rua num Bairro
de casas

Ciclovia

Corredor

Teatro

Rua no centro

Shopping

Garagem de
uma casa

Coxia do Teatro

Rua na periferia

Parque urbano

Banheiro

Sala de projeção
do cinema

Viaduto

Mirante

Lavabo

Cemitério

Ponte

Parque de
diversões

Quintal

Bar elegante

Ilha no meio da
avenida

Rave de música
eletrônica

Telhado

Boteco pé sujo

Praia deserta

Ônibus

Solarium

Show de Rock

Praia lotada

Taxi

Escadaria de um
prédio

Passeata

Floresta fechada

Estrada sinuosa

Praia deserta

Quarto grande

Sala de estar

Cinema

Sala de jantar

Cozinha

Quarto pequeno

Restaurante

SÚPLICA

LIBERTAÇÃO

Nosso herói precisa da ajuda de uma
autoridade poderosa para conseguir
escapar da ira de um vilão que o
persegue.
O Mágico de Oz
O Processo

PERSEGUIÇÃO
Um fugitivo foge da punição de um
conflito que foi um mal entendido. Ponto
de vista do fugitivo, vítima do sistema.

Um personagem está em perigo, é
ameaçado por outro personagem e é salvo
por um terceiro. Ponto de vista do
personagem em perigo ou do salvador.

CRIME
E VINGANÇA

VINGANÇA DE FAMILIARES
CONTRA FAMILIARES

Um vilão comete um crime que não é
julgado. Um vingador leva justiça ao
criminoso.

Um membro da família se vinga contra
outro por algo que este fez a um terceiro.

Tubarão
Superman

Kill Bill
Django Livre

DESASTRE
Algo terrível aconteceu (um desastre
natural, familiar, etc) e as personagens
precisam lidar com isso.

O Fugitivo
Os Miseráveis
Quanto mais quente melhor

Exterminador do Futuro
Mad Max
Armaggedon
Marte Ataca

SEQUESTRO

o enigmA

Um sequestrador leva uma pessoa à força.
O protagonista pode ser o sequestrado, o
sequestrador ou alguém que ama o
sequestrado

Alguém propõe um problema para um
investigador e dá (ou oculta) pistas para
auxiliar ou atrapalhar seu desempenho.

O Lobo Atrás da Porta
Old Boy
Helena de Tróia

Seven
Chinatown
O Silêncio dos Inocentes
Um corpo que cai

PRESA VÍTIMA DE
CRUELDADE
Um dia as coisas estiveram bem para uma
personagem/grupo social até que outra
personagem/grupo social destrói esse
equilíbrio e a/os oprime.

Hamlet
Rei Leão
Star Wars

REVOLTA
Um tirano corrupto e poderoso é desafiado
por um conspirador, que tenta
reestabelecer a ordem e a justiça.

Louca Obsessão
Avatar

Robin Hood
Matrix
Júlio César

INVESTIDA
OUSADA

INIMIZADE ENTRE
PARENTES

Um líder audaz, algo a ser conquistado, um
adversário a ser vencido.

Um parente algoz e outro vítima; ou ódio
recíproco entre eles.

O Resgate do Soldado Ryan
Senhor dos Anéis
Fitzcarraldo

O que teria acontecido a Baby Jane?
Kramer X Kramer
O Homem da Máscara de Ferro

ADULTÉRIO
ASSASSINO

RIVALIDADE
FAMILIAR

LOUCURA

OBTENÇÃO

Parentes ou irmãos disputam o amor de
outro parente ou amante.

Um protagonista que enloquece
e faz mal a uma vítima.

O herói está em desacordo com um
adversário que se recusa a ceder algo que
está sob sua posse

Dois amantes conspiram para matar o
cônjuge de um deles.

Rocco e seus irmãos
Árvore da Vida
Vidas Amargas

Psicose
O Iluminado

Os Caçadores da Arca Perdida
Sangue Negro

O Destino Bate à Sua Porta
Corpos Ardentes
Matchpoint

SACRIFÍCIO DE TUDO
POR UMA PAIXÃO
Um amante sacrifica um amor por um
objeto de paixão, que é perdido para
sempre.

ASSASSINATO DESCONHECIDO
DE UM PARENTE
Um assassino mata um parente não
reconhecido. Ou uma vítima morta é mais
do que um indigente qualquer.

IMPRUDÊNCIA FATAL
O protagonista, por negligência ou
ignorância, causa seu próprio infortúnio ou àqueles com quem se importa.

CRIMES PASSIONAIS
INVOLUNTÁRIOS
Um amante, um amado, e alguém que
revela que os dois são parentes.

O Corcunda de Notre Dame
Despedida em Las Vegas

As Bacantes
Édipo Rei

A Mosca
O Sexto Sentido
Atração Fatal
Coração Satânico

AUTo-SACRIFÍCIO
PELOS SEUS

NECESSIDADE DE SACRIFICAR
ENTES QUERIDOS

AUTO-SACRIFÍCIO
POR UM IDEAL

RIVALIDADE

Um Herói se sacrifica, sacrifica algo ou
alguém, por um ideal.

Um rival superior supera um rival inferior
e ganha um objeto de rivalidade.

O Sétimo Continente
Game of Thrones
Abraão e Isaac

Joana D’Arc
Menina de Ouro
Cisne Negro
Dançando no Escuro

Se Meu Apartamento Falasse
Rocky
Karatê Kid

TRAIÇÃO

CRIMES PASSIONAIS

DESCOBERTA DA
DESONRA

Dois adúlteros conspiram contra um
cônjuge traído.

Um amante e um amado entram em
conflito por um código moral ou social.

As Pontes de Madison
Ligações Perigosas

Atração Fatal
Romeu e Julieta
Chinatown

O sacrifício de um herói por alguém (ou
uma comunidade) que ama.
Casablanca
Cyrano de Bergerac
A Paixão de Cristo

INIMIGO AMADo

Um herói faz mal a uma vítima querida
por ter que sacrificá-la.

AMBIÇÃO

Alguém descobre uma desonra ou erro
cometido por outrem, no presente ou
passado.
E Sua Mãe Também
Tomboy
Um Bonde Chamado Desejo

CONFLITO COM
UM DEUS

Um amante ama seu inimigo e alguém o
odeia por isso.

Uma pessoa ambiciosa procura algo
cobiçado e sofre oposição de um
adversário.

Sr. e Sra. Smith
Crepúsculo
Romeu e Julieta

Um mortal e um imortal entram em
conflito.

Othello
Scarface
Jerry Maguire

2001 - Uma Odisseia no Espaço
O Bebê de Rosemary
O Todo Poderoso

Édipo Rei
Old Boy

OBSTÁCULO PARA O
AMOR
Amantes tem que enfrentar obstáculos
para permanecerem juntos.
Titanic
Alladin

CIÚME ENGANADO
Um ciumento, um amado e um suposto
traidor
Dom Casmurro
Othello
O Casamento do Meu Melhor Amigo

CIÚME ENGANADO
Um ciumento, um amado e um suposto
traidor

ASSASSINATO DESCONHECIDO
DE UM PARENTE
Um assassino mata um parente não
reconhecido. Ou uma vítima morta é mais
do que um indigente qualquer.

IMPRUDÊNCIA FATAL
O protagonista, por negligência ou
ignorância, causa seu próprio infortúnio ou àqueles com quem se importa.

CONFLITO COM
UM DEUS
Um mortal e um imortal entram em
conflito.

As Bacantes
Édipo Rei

A Mosca
O Sexto Sentido
Atração Fatal
Noites de Cabiria

NECESSIDADE DE SACRIFICAR
ENTES QUERIDOS

AUTO-SACRIFÍCIO
POR UM IDEAL

RIVALIDADE

Um Herói se sacrifica, sacrifica algo ou
alguém, por um ideal.

Um rival superior supera um rival inferior
e ganha um objeto de rivalidade.

Casablanca
Cyrano de Bergerac
A Paixão de Cristo

O Sétimo Continente
Game of Thrones
Abraão e Isaac

Joana D’Arc
Menina de Ouro
Cisne Negro
Dançando no Escuro

Se Meu Apartamento Falasse
Rocky
Karatê Kid

JULGAMENTO
EQUIVOCADO

REMORSO

RECUPERAÇÃO

Alguém prejudica uma vítima ou comete
um pecado, e outra pessoa o faz assumir a
culpa.

O protagonista busca e encontra alguém
perdido.

PERDA DE ENTES
QUERIDOS

O Espelho
Um Corpo que Cai
Sete Vidas

Procurando Nemo
Nas Profundezas do Mar Sem Fim
O Labirinto do Fauno

REMORSO

RECUPERAÇÃO

Alguém prejudica uma vítima ou comete
um pecado, e outra pessoa o faz assumir a
culpa.

O protagonista busca e encontra alguém
perdido.

O Espelho
Um Corpo que Cai
Sete Vidas

Procurando Nemo
Nas Profundezas do Mar Sem Fim
O Labirinto do Fauno

Dom Casmurro
Othello
O Casamento do Meu Melhor Amigo

AUTo-SACRIFÍCIO
PELOS SEUS
O sacrifício de um herói por alguém (ou
uma comunidade) que ama.

Julgamento de uma vítima, ao invés do
verdadeiro culpado, devido a erro de
quem julga.
Dogville
A Caça

JULGAMENTO
EQUIVOCADO
Julgamento de uma vítima, ao invés do
verdadeiro culpado, devido a erro de
quem julga.
Dogville
A Caça

Um herói faz mal a uma vítima querida
por ter que sacrificá-la.

2001 - Uma Odisseia no Espaço
O Bebê de Rosemary
O Todo Poderoso

O protagonista testemunha um ente
querido ser morto por um carrasco.
Harry Potter
Love Story

PERDA DE ENTES
QUERIDOS
O protagonista testemunha um ente
querido ser morto por um carrasco.
Harry Potter
Love Story

ARQUITRAMA

ARQUITRAMA

ARQUITRAMA

ARQUITRAMA

“Uma história construída ao redor de um
protagonista ativo que luta contra forças
de antagonismo fundamentalmente
externas para perseguir seu desejo,
levando-o a um final fechado com
mudanças absolutas e irreversíveis”
Robert Mckee

“Uma história construída ao redor de um
protagonista ativo que luta contra forças
de antagonismo fundamentalmente
externas para perseguir seu desejo,
levando-o a um final fechado com
mudanças absolutas e irreversíveis”
Robert Mckee

“Uma história construída ao redor de um
protagonista ativo que luta contra forças
de antagonismo fundamentalmente
externas para perseguir seu desejo,
levando-o a um final fechado com
mudanças absolutas e irreversíveis”
Robert Mckee

“Uma história construída ao redor de um
protagonista ativo que luta contra forças
de antagonismo fundamentalmente
externas para perseguir seu desejo,
levando-o a um final fechado com
mudanças absolutas e irreversíveis”
Robert Mckee

ARQUITRAMA

ARQUITRAMA

ARQUITRAMA

ARQUITRAMA

“Uma história construída ao redor de um
protagonista ativo que luta contra forças
de antagonismo fundamentalmente
externas para perseguir seu desejo,
levando-o a um final fechado com
mudanças absolutas e irreversíveis”
Robert Mckee

“Uma história construída ao redor de um
protagonista ativo que luta contra forças
de antagonismo fundamentalmente
externas para perseguir seu desejo,
levando-o a um final fechado com
mudanças absolutas e irreversíveis”
Robert Mckee

“Uma história construída ao redor de um
protagonista ativo que luta contra forças
de antagonismo fundamentalmente
externas para perseguir seu desejo,
levando-o a um final fechado com
mudanças absolutas e irreversíveis”
Robert Mckee

“Uma história construída ao redor de um
protagonista ativo que luta contra forças
de antagonismo fundamentalmente
externas para perseguir seu desejo,
levando-o a um final fechado com
mudanças absolutas e irreversíveis”
Robert Mckee

MINITRAMA

MINITRAMA

MINITRAMA

MINITRAMA

Final aberto, conflito interno, multiprotagonistas e/ou protagonista passivo.
“Busca a simplicidade e economia
enquanto mantém o suficiente do [design]
clássico para satisfazer a audiência.”
Robert Mckee

Final aberto, conflito interno, multiprotagonistas e/ou protagonista passivo.
“Busca a simplicidade e economia
enquanto mantém o suficiente do [design]
clássico para satisfazer a audiência.”
Robert Mckee

Final aberto, conflito interno, multiprotagonistas e/ou protagonista passivo.
“Busca a simplicidade e economia
enquanto mantém o suficiente do [design]
clássico para satisfazer a audiência.”
Robert Mckee

Final aberto, conflito interno, multiprotagonistas e/ou protagonista passivo.
“Busca a simplicidade e economia
enquanto mantém o suficiente do [design]
clássico para satisfazer a audiência.”
Robert Mckee

ANTITRAMA

ANTITRAMA

ANTITRAMA

ANTITRAMA

“Não reduz o clássico, mas o reverte,
contradizendo formas tradicionais
de desenvolvimento, talvez ridicularizando
a idéia de princípios formais na trama“
Robert Mckee

“Não reduz o clássico, mas o reverte,
contradizendo formas tradicionais
de desenvolvimento, talvez ridicularizando
a idéia de princípios formais na trama“
Robert Mckee

“Não reduz o clássico, mas o reverte,
contradizendo formas tradicionais
de desenvolvimento, talvez ridicularizando
a idéia de princípios formais na trama“
Robert Mckee

“Não reduz o clássico, mas o reverte,
contradizendo formas tradicionais
de desenvolvimento, talvez ridicularizando
a idéia de princípios formais na trama“
Robert Mckee

