
/// TOM FREITAS 

Escrever é o que me move desde que eu me lembro que existo. Sempre me               

senti envolvido, impactado e transformado a cada nova história que eu lia ou             

assistia. Essa paixão me levou para o audiovisual, meu objeto de estudo e de              

trabalho há mais de 5 anos. Trabalho como roteirista desde 2016 e busco gerar              

exatamente essa transformação nas pessoas, seja através de vídeos         

institucionais em que sou contratado, roteiros para série, videoclipes ou dos           

meus projetos pessoais. 

Neste documento mostro um pouco dos trabalhos que já realizei e dos projetos             

com os quais eu sigo trabalhando. 

/// INSTITUCIONAIS 

Posso afirmar que é nos vídeos institucionais onde eu posso aprimorar e            

desenvolver com mais precisão minhas técnicas de escrita. Minha busca é não            

só em entregar um bom roteiro para o cliente, mas em gerar transformação             

através da narrativa. Abaixo você pode conferir alguns trabalhos realizados por           

mim: 

Título: Símbolos do Coração da Casa – Todeschini 

Produtora: Casa do Storytelling  

Ano: 2017 

Link: https://vimeo.com/235742734 

Título: Casa Perini – As mudanças contam nossas histórias  

Produtora: Casa do Storytelling 

Ano: 2016 

Link: https://vimeo.com/235727708   

 

 

https://vimeo.com/235742734
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Título: Antecipação Getnet 

Produtora: Levante 

Ano: 2018 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=fTn_oO_W0WM 

 

/// MÚSICA 

A música, para mim, tem muito a ver com narrativa. É por isso que os roteiros 

para esse tipo de vídeo são muito importantes, sejam eles clipes vídeos que 

dialogam com a música. Abaixo você pode conferir alguns trabalhos que 

participei relacionados ao tema. 

Título: Vermelho Rubro – Milton & os Lagartos 

Produtora: Casa do Storytelling 

Ano: 2017 

Link: https://vimeo.com/278540709  

Título: Qual é a sua escolha? – Milton & os Lagartos 

Produtora: Casa do Storytelling 

Ano: 2017 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=BRtNnWyuyeg 

Música que Brota: O MQB é um projeto independente de curtas-metragens 

em formato de documentário sobre músicos de rua, onde eu sou responsável 

pelos roteiros. Abaixo você pode assistir alguns vídeos do projeto.  

Episódio: Théo com Sétima 

Ano: 2018 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=DoBkoHkiM6A 

https://www.youtube.com/watch?v=fTn_oO_W0WM
https://vimeo.com/278540709%20
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Episódio: Jara Acústico 

Ano: 2017 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=FlFjS-RJ6LA 

 

/// FICÇÃO 

Escrever ficção é uma das coisas que mais me dá prazer na vida. Abaixo você 

pode conferir alguns curtas-metragens em que atuei como roteirista e também 

como diretor. 

Título: Ratoeira 

Ano: 2016 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=su0e9ara6O8 

Título: Astenia 

Ano: 2018 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=fb_TUw0YlRM 

/// CONTATO:  

tomvfreitas@gmail.com 

(11) 95368-5405  
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