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PARTE I - Arquitetura e alicerces: 

definindo as bases do roteiro

O Workshop está dividido em duas partes. Na primeira, em cinco aulas, são 

discutidos idéias e procedimentos que orientam o roteirista no traçado do 

“plano geral” de criação do texto, isto é, no trabalho de definição de “grandes 

blocos”, rústicos, sem lapidação. Nessa fase inicial o roteirista vai explorar o 

seu próprio material, para tomar consciência dos limites e das tensões da obra 

em gestação. Em termos práticos, na primeira parte do Workshop o roteirista 

dominará conceitos que o ajudarão a construir um primeiro esboço do roteiro. 

Num segundo momento, a partir da sexta aula, o roteirista começará a analisar, 

desenvolver e retrabalhar continuamente seu texto, sob a orientação de uma 

pauta de questões mais “técnicas”.
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CAPÍTULO 1

QUAIS SÃO SUAS INTENÇÕES? EM BUSCA DO ROTEIRO

* Princípios de roteiro para cinema: 

a importância e a especificidade da 

imagem; a antecipação da filmagem.

A escrita como exercício: contra a 

paralisia da “idéia genial”, muitas 

idéias.

* Em busca da “intenção”: escrever 

para ver melhor o que se anteviu.

* Por onde começar? A ausência de 

regras lógicas na criação.

* Criação e comunicação: o projeto de 

roteiro e a interpretação da demanda 

social.

Começando a escrever

Uma das perguntas mais comuns na hora de começar a escrever um roteiro é: por 

onde devo começar?

Tecnicamente falando, há inúmeras formas de começar seu filme. Há pessoas que 

começam com um tema que lhes interessa ou que conheçam bem (“vou tratar da 

violência brasileira”), há quem comece por um conflito pontual, outras por um espaço ou 

imagem, por uma música, ou ainda pelo vislumbre de um personagem. Quer dizer, 

comece por onde você bem entender.

Este Workshop não lhe fornecerá uma receita de bolo, do tipo “seja um roteirista em 

10 lições simples”. Cada capítulo NÃO É um passo sem esforço e guiado de modo 

seguro de uma “viagem sem dor”. Acreditamos poder ajudar oferecendo, a cada etapa, 

um conjunto organizado de questões que põem em foco um aspecto determinado do 

roteiro. No capítulo 7, por exemplo, são as relações que compõem o padrão rítmico de 

uma seqüência; já no capítulo 10, nossas “lentes”, nosso campo focal, mudam para pôr 

em destaque as rimas visuais e repetições que atravessam o filme todo, como uma linha 

melódica secundária.

Mas tudo que podemos fazer é ajudar na ordenação, no esforço de melhor construir 
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a forma, daquilo que VOCÊ terá de produzir. Acreditamos que o esforço coordenado e 

coletivo melhora a qualidade do acabamento final, mas sabemos que na raiz da criação 

está o impulso individual e em larga medida inconsciente. De modo pessoal e 

intransferível, cada escritor deve enfrentar a dura tarefa de extrair de si a matéria-prima. 

Só o que podemos fazer é ajudá-lo a lapidá-la.

Por que fazer esse filme? Ou: quais são as minhas intenções?

Um filme é um objeto improvável. É resultado de um conjunto de esforços tão 

complexo – e tão caro – que deveríamos nos perguntar “por que tudo isso, meu Deus?” 

Ser cineasta no Brasil é então, como resumiu o cineasta gaúcho Jorge Furtado, mais ou 

menos como ser astronauta no Chipre. Sinceramente, pelas recompensas materiais não 

vale a pena. Por isso, se for apenas por grana e sucesso, podemos lhe garantir: há 

muitas maneiras menos penosas de obter “o tilintar das moedas, o alarido das palmas e 

os gemidos das mulheres” (ou dos rapazes, moças) – que, segundo o cineasta José 

Roberto Torero, são os sons que movem os homens.

E para piorar ainda um pouquinho mais: fazer cinema é como ser trapezista – por 

mais experiência que você adquira, seu negócio exige que, a cada vez, você arrisque o 

pescoço (se não, não vale a pena). E as pessoas estão lá um tanto para ver você 

quebrar a cara, aliás.

Tal como diz Eugene Vale (provavelmente o autor do melhor manual de roteiro já 

escrito – até agora, dizem estes “modestos” trapezistas...), é necessário uma “convicção 

audaz”. Ou, como diria Silvio Santos: “você está certo disso?”

Mas disso o quê? Afinal, do que se trata? Se você pensou “estou certo disso, sim... 

vou entrar nessa, pois amo o cinema”, foi gongado. Quem “ama as mulheres” não ama 

nenhuma. “Não existe cinema, existem filmes”, dizia Paulo Emílio Salles Gomes. Você 

quer fazer um filme. Por quê? Qual filme você realmente quer fazer? Sidney Lumet diz 

que a pergunta fundamental é sobre a “intenção” fundamental:

“DE QUE TRATA ESTA HISTÓRIA? O QUE FOI QUE VOCÊ VIU? QUAL FOI A 

SUA INTENÇÃO? O QUE VOCÊ ESPERA QUE O PÚBLICO SINTA, PENSE, VIVA? 

COM QUE DISPOSIÇÃO VOCÊ DESEJA QUE AS PESSOAS SAIAM DO CINEMA?” 

(“Fazendo filmes”, p. 35)

Falando das intenções de seu “Um dia de cão” (“Dog day afternoon”, Sidney Lumet, 

1975), Lumet diz o seguinte: “uma história que, na trama, tratava de um homem que 

assalta um banco para que o namorado pudesse conseguir dinheiro para uma operação 

de mudança de sexo. (...) 'Um dia de cão' era um filme sobre o que temos em comum 

com o comportamento mais chocante” (idem, p. 37).
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Assistimos a Macbeth para aprender, viver a experiência de ganhar um reino e 

perder a alma. “Guerra nas estrelas” (“Star wars”, George Lucas, 1977) é um barato, 

cheio de lasers, naves, batalhas, ETs e planetas explodindo, mas lá no fundo se trata da 

luta de um rapaz para tornar-se homem. Yoda fala com todos nós: “Preparado você não 

está”.

“Preparado você não está”

Não pense, no entanto, que você só pode começar a escrever quando tiver as 

intenções totalmente claras em sua cabeça.

Como disse Yoda para Luke, “preparado você não está”. Mas você sente que “algo” 

em você exige que escreva este roteiro. Talvez você ainda não seja capaz de responder 

com clareza e concisão à pergunta de Lumet. Afinal, essa é uma pergunta que ele, 

como diretor, faz ao roteirista depois do roteiro pronto.

No início, um roteiro é uma intuição, uma “convicção audaz” de que há algo para ser 

expresso. O germe do roteiro pode ser a imagem de sonho que nos perturba, como o 

navio encalhado de “Terra estrangeira” (Walter Salles e Daniela Thomaz, 1995). Pode 

ser uma frase (“quando Gregor Samsa acordou, viu-se transformado num imenso 

inseto”), um personagem do qual vislumbramos o vulto (“meu nome é Mort, Ed Mort”), 

uma situação (um grupo de refinados burgueses, por alguma razão inexplicável, não 

consegue sair de um salão de festas), e sei lá mais quantas possibilidades. É preciso 

mergulhar nesse germe, estimulá-lo. Explore possibilidades, faça-o como quiser: 

escreva linhas do diálogo; ou tente fazer a escaleta; ou faça como Borges, e escreva a 

crítica deste filme que ainda não existe. Faça como quiser, mas faça! Todo roteiro (tudo) 

precisa começar de algum lugar. Escrever é exercício.

Cada capítulo apresentará a você uma série de orientações, um conjunto de 

perguntas de caráter estrutural (coisas do tipo: “a preparação para o clímax está feita 

num ritmo adequado?”). NÃO CONSIDERE ESSAS CONSIDERAÇÕES COMO 

“PLANOS ARQUITETÔNICOS” PARA UMA REDAÇÃO “POSTERIOR”. São reflexões 

sobre possibilidades de lapidação, como dissemos. Se não houver o árduo trabalho 

paralelo de trazer à luz o material a ser lapidado, nada acontecerá. Para criar, não 

espere orientações. Crie, de modo imediato e intuitivo. DEPOIS, pare para pensar.

Os exercícios da escrita podem ser vistos como uma série de experiências em busca 

da “intenção” de Lumet, da motivação profunda que exige que este filme seja escrito. 

Não há ordem lógica na criação. Você não tem, necessariamente, primeiro a idéia, a 

“intenção”, e depois deduz daí a história. VOCÊ NÃO VÊ E DEPOIS ESCREVE PARA 

CONTAR O QUE VIU. VOCÊ ESCREVE PARA VER O QUE ANTEVIU (“Confie na 

força, Luke!”). O roteirista busca algo que ele não sabe de antemão o que é. Como se 

fosse uma lembrança bem remota, algum episódio da nossa vida que “sabemos” 
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(sentimos na memória) como “muito dramático”, forte, mas, de imediato, não 

conseguimos descrever em detalhes. Escrever o roteiro é “desenvolver essa intuição”, 

esse sentimento sobre o “ponto” na memória, desdobrá-lo em seus detalhes e 

dramaticidade. O próprio conjunto do roteiro é como uma experiência de química 

artística, buscando que a “intenção” se precipite.

Talvez, depois do roteiro pronto, você nunca fique satisfeito com sua própria maneira 

de expressar sua “intenção”. Talvez um crítico seja capaz de fazê-lo melhor do que 

você. Mas, como roteirista, você sentirá se o roteiro tem ou não essa “intenção”. 

Enquanto você não “sentir” que a intenção se realizou, o roteiro não estará pronto. Se, 

uma vez pronto o roteiro, e realizado o filme, ele for assistido e continuar sendo 

assistido, e as pessoas conversem e pensem sobre o filme, e discutam sobre a 

“intenção”, você terá cumprido sua missão.

Mas se um dia você for trabalhar com Sidney Lumet, ele lhe perguntará: “Sobre o 

que é seu filme?”. Ele pode até discordar de sua própria interpretação, e mesmo assim 

achar seu roteiro ótimo. Mas ele vai querer ouvir a sua interpretação. Há quem diga que 

ficar pensando sobre o que se quer dizer “mata a criatividade”, que “os filmes são”, e 

pronto. Filme “sobre” seria chato, cerebral, não brotaria das profundezas do ser. Há um 

lado de verdade nisso: ainda que muito do que “brota das profundezas do ser” não 

cheire bem, e talvez preferíssemos não expor nossas tripas em praça pública, é disso, 

em grande medida, que se trata. Se você se protege de seus medos atrás de algum 

“bom tom” preconcebido, você jamais escreverá algo de valor. Escrever não é um ato 

bem educado: está mais para um charivari do que para um chá das cinco. Agora, se 

você ficar nisso, na “expressão visceral”, pode ser difícil distinguir sua arte de outras 

atividades visceralmente humanas, mas menos interessantes.

Não acredite no papo de que refletir sobre a obra mata a criação. Eisenstein, 

Pasolini, Glauber, Alea, Visconti, Godard, Truffaut, Rohmer, Bresson, Fassbinder, 

Wenders – ou seja, o pessoal do primeiro time – não acreditaram. Desde que não se 

caia na distorção racionalista (também mortal) de achar que a obra deve seguir e ilustrar 

a reflexão, você só terá a ganhar misturando seu cérebro a suas vísceras. Conforme 

enfatizaremos no transcorrer de toda essa apostila, CRIAR E CRITICAR SÃO DOIS 

MOVIMENTOS COMPLEMENTARES. O bom roteirista é um excelente crítico do seu 

próprio trabalho. Ponha as mãos à obra até os cotovelos, lambuze-se nas próprias 

profundezas, e depois reflita sobre o que fez, tal como um pintor que recua frente ao 

quadro em andamento. Misturam-se aí os esforços de narração do fato com os esforços 

de “interpretação”, de compreensão do que estava em jogo no fato. ESSE É UM 

MOVIMENTO CONTÍNUO. É AÍ QUE O USO DAS TÉCNICAS DE ROTEIRO SE 

TORNA CRIATIVO. Provavelmente você passará por vários “quadros” compostos, 

basicamente, por uma CONFLITO principal (a busca da resolução detona o movimento 
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da história), PERSONAGENS que o vivem (conhecer o personagem e acompanhar a 

história são, nos bons roteiros, duas faces da mesma moeda), o TOM em que a história 

será contada (cômico, dramático) e uma hipótese sobre a intenção disso tudo. Como 

exercício, a cada filme que você considerar bom, tente ultrapassar os recursos não 

essenciais (visuais e narrativos) mobilizados, e se pergunte sobre a INTENÇÃO 

FUNDAMENTAL, e sobre como história e personagens a revelam. Experimente 

imaginar mudanças na história e no quadro de personagens que alterariam a intenção 

do filme, para melhor ou pior. Você estará se aproximando mentalmente das angústias 

do roteirista.

As intenções veladas dos narradores ou dialogando com adolescentes 

e machões

Como roteirista – assim como na vida – quase nunca a melhor forma de dizer o que 

se quer é a forma direta e explícita. Insinuar uma visão torna-a mais poderosa, a faz 

penetrar pelos poros, ao invés de passar pela porta da frente, submetendo-se ao crivo 

de nossa crítica. Não se trata, de modo algum, de “enganar” o público, mas de tentar 

oferecer algo que nem mesmo o público sabe que quer. Um dos argumentos mais 

irritantes para a defesa da mesmice é aquele de quem diz: “Eu dou o que o público 

quer”. Ora, todo mundo sabe que o que realmente queremos não pode ser posto em 

palavras claras. Queremos o proibido, o que nos é negado até no nível da formulação 

do desejo. Um dos papéis de quem se pretende artista é burlar essas fronteiras. Isso 

começa na luta consigo mesmo, para tentar materializar a tal da “intenção” fundamental, 

muitas vezes pouco clara para o próprio artista. E se prolonga no modo de composição 

da obra, que deve absorver os níveis de repressão e desejo que formatam nossas 

almas segundo padrões vigentes.

Um equívoco paralelo ao do “eu dou o que o público quer” é o do “não estou nem aí 

para o público”. Isso é virtualmente impossível. É claro que quem cria algo não vai, 

antes, fazer pesquisa para conhecer o público (não se trata de publicidade). Mas é 

quase um pressuposto lógico que, quando se escreve algo, haja como pano de fundo a 

imagem de um público ideal. Guimarães Rosa – ou melhor, o livro “Grande sertão: 

veredas” – “projeta” um “leitor ideal” que domine umas vinte línguas e tradições 

culturais. Talvez apenas o celebrado tradutor alemão de Rosa, ou nem ele, realize esse 

“projeto” de leitor ideal. Não importa: ele está implícito no livro. É bom que você, como 

roteirista, pense nisso, esforce-se para tornar consciente seu espectador ideal. Isso é 

mais crucial no caso do cinema, uma arte de massas. Lumet conta que quando estava 

fazendo “Um dia de cão” pensava nos machões que freqüentavam o boteco do bairro 

operário onde cresceu. Como fazer para que aqueles caras “dessem uma chance” para 
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Sonny, um sujeito que assalta um banco para conseguir a grana da operação de troca 

de sexo do namorado?

Para trazermos a questão para bem perto, façamos um exercício de aprofundamento 

de reflexão sobre a “intenção fundamental”, e o modo de apresentá-la, em um filme 

recente de um dos melhores roteiristas brasileiros, “Houve uma vez dois verões” (Jorge 

Furtado, 2002). Imaginemos um diálogo com “jeitão” socrático:

– Por que “Dois verões” era um filme necessário?

– Porque não existem comédias românticas adolescentes nacionais. O filme se 

centrou num público específico e numa realidade específica, e contribui com a 

representação de coisas e questões ausentes na maioria do cinema brasileiro. Só pela 

escolha do recorte, o filme já foi altamente inovador.

– Mas esse filme precisava realmente ser feito, em termos culturais, e não 

apenas de mercado? O que ele tem de igual e o que ele tem de diferente?

– Porque é um bom roteiro de comédia romântica, o filme oferece aos adolescentes 

algo de substancial sobre suas experiências, partindo não de fora, mas de dentro destas 

experiências.

O filme parte do modelo da jornada do herói. Chico tem que passar por peripécias 

para se tornar um adulto realizado. Ao invés de um caça dos rebeldes, Chico pilota 

máquinas de fliper e sua Força é o velho Amor. Guiado por ela, ele acerta no âmago de 

Roza, destrói sua Estrela da Morte de femme fatale, e a resgata do Lado Negro.

– Mas isso é o padrão “Guerra nas estrelas”. O filme não oferece nada de 

novo?

– Oferece. Esse padrão é apenas um esqueleto muito geral. O filme constrói 

personagens a partir da experiência do adolescente contemporâneo. Usa a estrutura 

padrão, mas inova nos personagens.

Além disso, o filme tem o cuidado de assumir o ponto de vista adolescente e evita o 

moralismo adulto comum na representação do tema. Uma crítica bem intencionada 

falou que era um filme “saudável”. Os guris tomam suco de laranja, não cerveja. 

Baseado, então, nem pensar. Ele seria uma comédia romântica leve e saudável como 

um suco tomado na praia.

Mas, para um olhar atento, o filme é bem mais do que isso. Filme saudável é o vídeo 

de ginástica da Jane Fonda. Dentro da garrafa de suquinho de Furtado tem dinamite. O 

filme é uma ode ao amour fou de um filhinho da mamãe por uma putinha de praia! 

Foda-se o bom senso, o cinismo crítico e inteligente do amigo egoísta: ame loucamente, 
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despreze as convenções. Todo mundo merece amor, pelo menos se, apesar das 

bandidagens, ainda seja capaz de guardar uma ficha de fliperama por “razões 

sentimentais”. Seguindo a Força, Chico / Luke tira a máscara de Roza / Darth Vader: 

ela não “é” uma putinha, é uma moça que cria sozinha, contra tudo e contra todos, o 

irmãozinho menor (como diria Billy Wilder – que bem poderia ser o patrono secreto 

deste filme – “ninguém é perfeito”). O filme oferece aos adolescentes de hoje, em geral 

individualistas e moralistas, algo para mexer com suas emoções.

E sem agredir ninguém. Ao invés de agredir, o filme quer conversar. Como quem 

quer conversar, o filme aceita os padrões convencionais do romantismo atual: Chico 

acaba casado, como sempre quis. As coisas mais importantes não são óbvias.

Como se não bastasse, o filme ainda embute na narrativa um “gancho” para 

espectadores mais velhos (através de uma trilha de velhos sucessos do rock), 

possibilitando-lhes uma apreciação nostálgica do primeiro amor. E, de quebra, ainda 

reflete (através de uma série de comentários e sinais, como joguinhos eletrônicos, 

moedas, combinatórias de números de telefone etc) uma reflexão sobre o papel do 

acaso na determinação do “destino”.

Mas um bom roteiro é isso então. Ele não precisa ser bem escrito?

É claro que precisa. Mas uma boa e clara proposta dramatúrgica é o resultado final 

do uso criativo de todos os recursos técnicos. Na verdade as duas coisas estão 

interligadas: nós só percebemos a boa proposta dramatúrgica porque ela foi construída 

com uma série de técnicas.

Há uma porção de conflitos secundários, piadas e metáforas fazendo este esqueleto 

ficar vigorosamente de pé, mas isso é a carpintaria, o que dá corpo à “intuição 

fundamental”, à “intenção” que Furtado persegue.

Tirando daí uma lição para nosso curso de roteiro: algumas aulas e uma apostila 

podem ajudá-lo a melhorar sua carpintaria, mas se você não for movido pela força da 

intenção, por uma força semelhante a um amour fou como o de Chico, que busca se 

realizar sem respeitar regras, não haverá roteiro (pelo menos não digno deste nome). 

Estudar harmonia não garante a composição de boas músicas. Se você não dominar a 

técnica, a ausência de técnica o dominará. De boas intenções o inferno está cheio.

EXEMPLO DE ANÁLISE:

“A COROA DO IMPERADOR”

“A coroa do imperador”, primeiro episódio da série “Cidade dos homens” (Rede 

Globo), busca apresentar tanto os protagonistas da série – Acerola e Laranjinha – como 

o contexto social em que eles vivem (ou, mais especificamente, a lógica de guerra 
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imposta pelo tráfico).

Para isso, o filme entrelaça dois níveis de desenvolvimento:

O primeiro é o das digressões explicativas, didáticas, sobre o funcionamento do 

tráfico e suas conseqüências. Esse é o “núcleo duro” do episódio; ele aposta numa 

“demanda documental” por parte do público: as pessoas querem conhecer como 

funciona a coisa.

A segunda vertente é dramática, as aventuras de Acerola e Laranjinha. Afinal, se 

aposta na curiosidade do público sobre a situação real, mas não se imagina que se 

possa fazer um “audiovisual”, com slides, sobre o tráfico. É preciso envolver a 

informação no entretenimento. E é preciso apresentar a dupla dinâmica.

Como fazê-lo?

Dando uma moldura didática a todo o episódio: em torno da “Coroa”, o filme começa 

e termina na sala de aula, com a professora explicando as guerras napoleônicas.

Criando situações dramáticas envolvendo a dupla, que permitam digressões 

explicativas do contexto que envolve a situação, assim como reflexões sobre a sua 

lógica.

Usando a narração (voz off) de Acerola como veículo das digressões. Abusa-se da 

inteligência de Acerola. Literalmente, palavras são postas na boca dele, explicando e 

comentando tudo com muita argúcia. Apesar da elaboração da explicação ser meio 

inverossímil para o moleque, ajuda a apresentar o personagem como “cérebro” da 

dupla.

Enxerta-se, no meio do filme, “cenas de documentário explícito”, com os próprios 

atores dando depoimentos sobre casos de violência em suas vidas. Fazendo isso no 

meio do filme, quando o espectador “já está ganho”, sacia-se a vontade documental 

“sem dor”, e reveste-se todo o filme de autenticidade.

EXERCÍCIO

Esboce seu projeto

Talvez você não consiga, de início, formular um 

projeto tão acabado como o apresentado no exemplo 

acima (sobre “A coroa do imperador”). Mas tente 

apresentar as linhas gerais do seu projeto, nos 

termos em que você o antevê no momento. Você tem a 

idéia de tratar de algum tema (religiosidade dos 
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traficantes, por exemplo) ou você não sabe “sobre o 

que” é seu projeto, mas sabe qual o núcleo da 

história (um pastor desafia um traficante para um 

duelo verbal na rádio local)? Ou você quer explorar 

um personagem (um traficante gay)? Agarre o que 

você tem, e tente dizer como (de modo bem geral) 

você pretende estruturar o roteiro.

Não se justifique, não se explique: apenas 

apresente suas idéias, de modo “seco” e sucinto (no 

máximo 25 linhas).
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CAPÍTULO 2

CRIAÇÃO: AS TÉCNICAS DA ARTE

* A experiência da escrita.

* A busca de um caminho próprio.

* Importância do repertório estético 

e cinematográfico.

* O mito romântico da originalidade 

contra a recombinação criativa do 

tipo “Lavoisier”.

* Criação e crítica da própria obra.

* Liberdade e repertório cultural: a 

curiosidade iconoclasta como 

característica do roteirista.

 

O mito romântico da originalidade

A originalidade plena é uma invenção romântica datada do início do século XIX. O 

“gênio”, demiurgo que faz das trevas luz, é uma expressão transfigurada do 

individualismo burguês então em ascensão. Esse super-herói respondia às angústias 

dos artistas que viviam as contradições de um mundo que exaltava o indivíduo, ao 

mesmo tempo em que submetia todos ao ritmo da produção capitalista. Não por acaso, 

foi na Alemanha, economicamente atrasada e culturalmente desenvolvida, que a 

“genialidade romântica” floresceu, dando sentido à experiência de artistas e pensadores 

altamente capacitados, mas que se viam impotentes frente à transformação acelerada 

do mundo.  

A crença no valor absoluto da originalidade não é mais do que uma idéia reguladora. 

Ela não deixa de ser importante, na medida em que aponta para um valor ainda 

significativo em nossa cultura. Mas num mundo recoberto por camadas e camadas de 

linguagem, no qual as práticas cotidianas são em grande medida operações com 

materiais culturais acumulados, apostar na criação de obras absolutamente novas é, no 

mínimo, duvidoso. Aliás, em épocas anteriores ao romantismo, não havia esse tipo de 

cobrança. É mais do que sabido que Shakespeare – para ficarmos num terreno acima 
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de qualquer suspeita – tinha por prática partir dos enredos de outros. De qualquer 

maneira, independente dessas discussões históricas, o que sem mantém como central é 

a busca de uma visão nova sobre as coisas.  

Podemos conciliar essa busca da novidade da visão (com a relativização sobre a 

novidade dos materiais) com a mais que conhecida máxima do químico Lavoisier: “No 

mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”.

 Não se trata de incentivar o plágio ou cópias baratas, e sim apostar que é na 

combinação que se produz a novidade. As idéias devem ser lapidadas, fundidas e por 

fim construídas.

O sociólogo italiano Vilfredo Pareto aproxima-se dessa concepção, afirmando que a 

criatividade é a capacidade de se estabelecer novas relações entre os elementos de um 

repertório comum a todos. A tarefa do roteirista é deste tipo: dar forma nova a relações 

entre fatos supostamente desconexos da vida. 

Tomemos o exemplo de um fenômeno cultural contemporâneo altamente 

significativo: o rap. 

 Esse ritmo, que surgiu na Jamaica na década de 60, chegou aos guetos 

nova-iorquinos em meados dos anos 70. Na origem, era um texto falado sobre o 

cotidiano das pessoas de classes sociais excluídas, e acompanhado por músicas que já 

tocavam nas rádios. Os rappers utilizam uma linguagem altamente cinematográfica, 

explorando as imagens e o desenvolvimento de narrativas, histórias de grande 

identificação com o público-alvo. No Brasil, o ritmo ganhou novas nuances, herdadas 

principalmente do samba. A inspiração funciona dentro de trilhos culturais, que são 

expressões coletivas de momentos históricos.

A letra de “Kid cultura” (Osvaldo Montenegro) ironiza esse tipo de ignorante 

travestido de artista, que fecha olhos e ouvidos “pra manter sua arte pura”. O que 

defendemos aqui é o oposto: mergulhe nas influências, busque afinidades (e identifique 

diferenças) na massa de criações humanas. E não tenha pudores de apropriar-se das 

criações alheias, como os DJs que criaram, em sua prática, o termo “samplear”, um dos 

mais contemporâneos verbos que correm pelas intensas redes de comunicação 

mundiais.

Multiplicando idéias

     A criatividade combinatória contemporânea também pode facilitar (quando 

estimulada e exercitada) a multiplicação das idéias, num ritmo adequado às crescentes 

demandas de hoje. Isso tem conseqüências para o roteirista e, mais especificamente, 

para a experiência deste workshop.

     Aqui você estará vivenciado um desafio que simula uma demanda profissional. Você 

terá que, em dois meses, fazer um roteiro para um seriado que já existe, já tem dois 
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personagens protagonistas (Acerola e Laranjinha), e um espaço físico que deverá ser 

preponderante. Isso, no entanto, é apenas um começo. Você poderá criar milhares de 

histórias a partir daí. Para muitos (os autores deste manual se incluem aqui), é mais fácil 

criar assim, sob demanda, do que com “tema livre”. Mas a demanda não eliminará a 

necessidade de uma “convicção audaz”. Apenas delimitará o campo onde você deverá 

procurar sua inspiração. Novamente você pode usar as técnicas de criação de idéias. 

Tal como fazem os atores, você pode fazer uma imersão no ambiente, conhecer o 

espaço que você tem que retratar, fazer pesquisa de campo. Consulte a primeira edição 

da Revista Cinemática (www.cinematico.com.br), feita para funcionar como suporte ao 

Workshop, leia romances sobre o tema, ouça músicas, leia livros de sociologia. 

Conhecer de perto a vida de quem mora numa favela com presença do tráfico 

(observação direta do mundo) também ajuda muito. Mas isso são apenas recursos e, se 

ficar apenas nisso, você retirará vários dados para fazer um bom roteiro burocrático. 

Para escrever uma boa história, você tem que achar algo que realmente lhe interessa, 

que realmente lhe emociona, algo que você tenha vontade e/ou necessidade de dizer, 

de mostrar, de despertar no público.

     Ou seja, vá reunindo repertório e relacionando as peças, imprimindo neles a sua 

marca, a sua visão, num processo criativo que se alimenta durante seu próprio 

desenvolvimento. 

Um dos mitos que alimenta manuais e botecos artísticos, e precisa ser 

desmistificado, é o da “grande idéia”. Bons filmes não são resultado de uma única boa 

idéia. São feitos de muitas idéias. Se a pessoa diz “tenho uma boa idéia para um filme”, 

a resposta direta é “como assim? Só uma? Isso é só o começo, e ainda não garante 

nada. Arrume outras, muitas outras. Só aí, quem sabe, poderá fazer um bom filme”. O 

fato é que num bom filme há idéias de vários níveis: desde idéias mais gerais 

(relacionadas a histórias, personagens e tom de tratamento do filme) até uma infinidade 

de idéias que resolvem determinada cena ou problema dramático. Todas são 

importantes e as segundas estão sempre em função das primeiras, isto é, em função da 

construção da unidade: são idéias a serviço do projeto do filme.

No entanto, ao contrário de inibi-lo, a necessidade de ter uma infinidade de boas 

idéias deve funcionar como incentivo para você começar a escrever o seu roteiro. Afinal, 

sua idéia inicial é apenas uma entre tantas outras e, portanto, não garantirá muita coisa 

no resultado final. Ela não precisa ser genial, pois aos poucos você terá outras boas 

idéias. Por isso, o problema não é ter uma idéia para começar o filme.

Começar – se é que você está tendo a tal “crise do papel em branco” – é só isso 

mesmo: começar, apenas um primeiro passo. Se você ficar esperando por uma 

iluminação, uma revelação que o leve além de Eisenstein e Billy Wilder, talvez demore 

um pouco... Para esse primeiro passo, temos uma sugestão mais simples: roube uma 
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idéia. Como se diz num truque de mágica, “escolha uma idéia, qualquer uma”.

Pegue, por exemplo, “Velocidade máxima” (“Speed”, Jan de Bont, 1994): um ônibus 

em alta velocidade. Se diminuir, explode. Dois caras precisam se entender para resolver 

o pepino. E aí comece a adaptar, a variar. Ok. Sai ônibus, entra bondinho do Pão de 

Açúcar. Se parar, explode. Acerola e Laranjinha estão lá porque ganharam uma 

promoção de uma ONG. No bondinho tem um grupo de gente que, ao estilo de “No 

tempo das diligências” (“Stagecoach”, John Ford, 1939), forma uma micro-sociedade: 

nossos heróis favelados, uma emergente metida a besta, uma carola do interior de 

Minas, um técnico do Bondinho, um vereador petista etc.

    Mais adiante, você pode substituir o mote inicial do bondinho por qualquer coisa (um 

culto pentecostal invadido por ladrões, algo assim). Ou seja, com o decorrer de seu 

trabalho, aquele pontapé inicial “roubado” vai se tornar irreconhecível, justamente 

porque ele não era a essência do que você queria dizer, não era a sua “intenção”. 

Como dissemos no capítulo 1, a “intenção” vai sendo descoberta conforme o trabalho 

avança.

Vejamos ainda outro exemplo de “apropriação”, ocorridos de fato num de nossos 

workshops de roteiros. O professor-orientador pediu que os alunos expusessem suas 

idéias de roteiro. Um médico pediu a palavra: “Quero fazer um filme sobre a reificação 

do ser humano pela medicina brasileira de hoje”. “Que bom”, pensou o professor, “ele já 

sabe o tema” – e pediu ao médico-roteirista que falasse sobre o roteiro. Afinal, o que 

acontece? Com quem acontece? O aluno não havia pensado nisso. Ele já tinha o tema 

e uma visão de mundo, mas não tinha uma história, não tinha personagens. Portanto, 

não tinha um roteiro. Mas tinha o mais difícil: uma “convicção audaz” (como diz Eugene 

Vale), e a vontade de dizer aquilo aos outros, além de um conhecimento profundo do 

assunto. A partir desses elementos, um bom roteiro poderia ser desenvolvido. O 

professor decidiu instigá-lo: sugeriu que ele se apropriasse dos recursos de um 

curta-metragem exibido e analisado em aula, “Ângelo anda sumido” (Jorge Furtado, 

1997), no qual um sujeito perambula pela noite de Porto Alegre, cercado de cercas, 

medos e perigos. O aluno criou a história de um homem que vende equipamentos para 

médicos. Ele está ansioso e com pressa de vender e, na sua trajetória, circula por vários 

hospitais, conhecendo vários personagens. Tudo em tom de comédia. Mais tarde será 

revelado o motivo de sua urgência: ele precisava do dinheiro para pagar a internação da 

própria mulher. Resultado: foi um dos melhores roteiros da turma.

 O “xis” da questão é você estabelecer um processo que gere diariamente um fluxo 

de idéias. Neste trabalho constante de garimpagem, algumas das idéias serão ruins, 
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outras serão boas. É preciso “cavocar”. 

Aproveitando-se da publicidade

Podemos aprender um pouco com a experiência dos publicitários, cuja necessidade 

diária de ter boas idéias – para ajudar a vender produtos tão diversos como sabão em 

pó, carros de luxo, extrato de tomate e absorventes femininos – gerou uma reflexão 

sistemática sobre os caminhos que levam à criação, à produção de idéias seriadas. As 

cinco fases que são descritas a seguir foram adaptadas da teoria de James Webb 

Young, redator publicitário, autor de “Técnica para produção de idéias” (livrinho de 73 

páginas publicado no Brasil pela editora Nobel; ele pode ser lido em uma hora).

Young divide sua técnica em cinco passos didáticos. Desde que não levemos tudo 

muito a sério, essa sistematização pode ter algum interesse. Vejamos: 

Primeira Fase - CAÇANDO IDÉIAS: a mente recolhe a matéria-prima. A colheita é feita 

em diversos terrenos: sua vida e os fatos que você presenciou; relatos ouvidos de 

colegas e parentes, ou mesmo “roubados” numa inocente visita à padaria; notícias que 

são lidas, vistas ou ouvidas; o diálogo constante com livros, filmes, discos, exposições 

de artes plásticas, histórias em quadrinhos, peças de teatro etc. Capacidade de 

observação é o conceito-chave. Um exemplo aparentemente prosaico: se você está 

sempre apressado e não percebe como as pessoas andam, falam e gesticulam de 

maneira diferente, está desperdiçando um material riquíssimo. Observar pessoas e seus 

atos é fundamental para entender o comportamento humano. O roteirista precisa 

desenvolver sua capacidade de observação. Um diário de notas é tremendamente útil, 

assim como um bloquinho de bolso para rabiscar rapidamente impressões ou uma frase 

de diálogo “pescada” no ônibus (o carro, aliás, limita a observação). Norman Mailer 

narra (em “A coisa mais importante do mundo”) a tensão entre um escritor (e seu 

indefectível bloquinho de notas) e sua namorada, irritada com a obsessão distanciada e 

observadora do sujeito. São as agruras da atividade. Com o tempo, essa matéria prima 

vai se encaixando nos diferentes planos de suas criações (às vezes como um pequeno 

e interessante detalhe de fundo).

Segunda Fase - MASTIGANDO AS IDÉIAS: o nome já indica o lento processo digestivo 

(quem tem pressa come cru). O importante é tornar sua atividade constante e cotidiana. 

Acostume-se às suas notas. Freqüente-as. Procure formular sínteses dos elementos, 

como um quebra-cabeça em constante resolução. Sua busca tem o objetivo de chegar 

aos encaixes perfeitos. Coloque tudo no papel. Brinque com as idéias. É como um jogo 
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de tentativa e erro. No começo será difícil. Com o tempo, o processo se tornará cada 

vez mais natural, e você dará um novo balão de oxigênio a sua mente.

Tenha suas notas à mão nas sessões de tentativa de escrita do roteiro. No fundo 

de sua mente, você vai estar tentando dar forma às situações dramáticas centrais de 

sua história, às características de seus personagens. Você tentará “descobrir” a sua 

história pelo jogo criativo com suas notas e esboços. Aqui se trata, enfim, de escrever 

sem peias, de modo livre, deixando que sua mente vague entre seus materiais. 

Experimente todas as combinações, não é hora de economizar possibilidades.  

Terceira Fase - ABSTRAÇÃO: essa é a parte fácil. É hora de deixar o assunto de 

lado, abstrair, respirar. Transfira o problema do consciente para o inconsciente; ele 

fará essa parte do trabalho. Vá jogar xadrez, namorar, visite sua avó e conte para ela 

como é difícil ser roteirista no Brasil! 

Com seu estilo inconfundível, Plínio Marcos resumiu bem: “Coçar o saco é parte 

fundamental do trabalho do artista!” Faça como os cozinheiros: “Deixe (e se deixe) 

descansar”.

Quarta Fase - EUREKA! O momento do “clik” é misterioso. É comum que ele ocorra 

nos tais momentos de coçar o saco. Mas ele pode também pintar às três da manhã, 

depois de árdua luta (é menos comum, mas pode acontecer). Já que o nosso negócio 

é ter muitas idéias – e não uma idéia genial” – é bom relativizar esse “momento 

mágico”  e passar a encarar as idéias como parte natural do processo. Se você 

garimpá-las e cultivá-las, as “eurekas” vão pipocar. Isso é bom, mas não garante nada. 

Como disse um experiente poeta a um aspirante que se dizia cheio de idéias, poemas 

(e roteiros) são feitos de palavras, não de idéias. 

 

Quinta Fase – LAPIDAÇÃO. “Escrever é reescrever; ou melhor, corrigir; não, ajustar”. 

Essa lapidação (um tanto angustiada) é a marca dessa última fase. É importante, nessa 

etapa final, que você seja o “advogado do diabo”, implacável na identificação  das falhas 

do seu projeto. Apresente sua idéia para outras pessoas (os professores, monitores e 

colegas do workshop!). 

Para completar a sistematização de Young, falta dizer que essas fases não são 

sucessivas. Quer dizer, um roteirista está sempre, todo dia, tomando notas. E pode 

dedicar-se pela manhã a experimentar uma cena nova e, à noite, a ajustes de uma 

outra cena já trabalhada anteriormente.

O importante é fixar que observação atenta, experimentação livre e autocrítica 
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implacável – misturadas com a necessária fermentação da vadiagem – são como que 

marchas do motor criativo.

Repertório cultural e curiosidade iconoclasta

     Como dissemos, as tais técnicas de criação – ou, mais concretamente, os métodos 

de trabalho – são importantes para criar um processo cotidiano, mas não podem ser 

fetichizadas, encaradas como “fórmulas mágicas”.

     A dinâmica geral de apropriação de elementos e recombinação tem uma dimensão 

muito mais profunda, que está como que por trás dos exercícios diários do criador – o 

rio profundo da busca, que conduz todo o processo. Há muito de inconsciente nesse 

movimento, mas mesmo assim podemos dizer algumas coisas sobre ele. 

No limite, todo filme dialoga, em maior ou menor grau, com todos os filmes que o 

roteirista assistiu ao longo de sua vida. Possuir um amplo e diversificado repertório 

cinematográfico é de grande utilidade para o ofício do roteirista.

Em primeiro lugar, e de modo mais fundamental, trata-se da velha história: ver mais 

longe por se apoiar sobre ombros de gigantes. Se você sente que “a sua” é a 

exploração da abolição subjetiva da ordem temporal, dos labirintos da alma onde 

convivem nossas lembranças de dois anos de idade com nossas idéias de pessoas 

adultas, não ler Proust é, simplesmente, bobagem. Por outro lado, se seu interesse é 

por tudo o que fica não dito, a cada frase simples que dizemos, Hemingway e 

Raymond Carver serão lacônicos companheiros de viagem. Neste nível profundo, 

trata-se de encontrar a sua turma. Será dentro dos caminhos abertos pelos que lhe 

antecederam que você vai criar. Simplesmente não há outro modo. Quem acha que 

sua criatividade é pura e inaugural, sem influências, está apenas ignorando suas 

fontes, não só literárias, mas vitais (já que essas tradições podem não ser literárias). 

Já que o diálogo com tudo o que nos antecede é constitutivo, porque não procurá-lo 

ativamente, estimulá-lo, ir a busca de nossos pares? Ampliando nosso repertório só 

temos a ganhar, não apenas como quem recolhe ferramentas ou produtos num 

supermercado, mas como quem faz amigos, deixa-se influenciar e influencia. Fazer 

amigos e influenciar pessoas é uma legenda do trabalho de escrever, mesmo para o 

mais solitário e ensimesmado escritor.

É provável que você já seja uma pessoa com “fome de cultura”, já que um roteirista 

é, de certo modo, um aglutinador dos discursos do mundo. Mas há alguns riscos a 

respeito dos quais é bom falar. Um deles é limitar-se à “cultura culta”, e perder de vista 

a riqueza das formas de expressão populares, muito mais corporais do que livrescas... 

Outro problema é a afobação. Não mastigue rápido demais. Por vezes, o “ambiente 

cultural” contemporâneo tende a nos entupir de produtos. A isso, devemos contrapor 
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uma relação de contato humano – e não de consumo – com as expressões criadas por 

outros seres humanos (é disso que se trata). Absorva o que o amplo cardápio do 

mundo tem a lhe oferecer no ritmo de suas próprias descobertas. O objetivo desse 

“jogo” não é empanturrar-se de (pretensa) cultura, mas aprimorar sua visão sobre a 

vida. Ou seja, a sua relação com o repertório cultural é só sua, depende da sua história 

e de seus desejos. Sua atividade criativa começa pela criação de seu caminho próprio 

através da floresta cultural. 

 Citemos dois exemplos significativos, de artistas que souberam encontrar e se 

relacionar criativamente com “sua turma”.

  O roteirista Bráulio Mantovani tem profunda admiração por Eisenstein. No trabalho 

de escrita do roteiro de “Cidade de Deus” (Fernando Meirelles, 2002), ele estava 

frente ao desafio de transpor, do livro para o para o cinema, um churrasco narrado sob 

o ponto de vista de um galo. Bráulio, ao invés de cortar a cena, encarou-a mobilizando 

o repertório da montagem eisensteiniana. O resultado é a brilhante cena de abertura 

do filme. 

Jorge Furtado diz que “Houve uma vez dois verões” surgiu da vontade de fazer 

uma comédia romântica para adolescentes brasileiros, como seu filho, somada ao 

desejo de reunir Romeu e Falstaff num filme de praia gaúcho. O resto foi trabalho e 

trabalho: uma unidade dramática rígida (regra: “Chico não pode ficar nem cinco 

minutos sem estar perseguindo Roza”) recheada de piadas.

 

     A experiência da escrita: profissionalismo e arte zen 

Muitas das grandes obras de arte do mundo foram feitas sob encomenda,  e não só 

no cinema dos estúdios. Reza a lenda que Mozart compôs a abertura de “Don Giovanni” 

algumas horas antes da estréia da ópera, e que os músicos receberam suas partituras 

com a tinta ainda fresca (isso é que é opressão dos produtores!) Michelangelo, que não 

pode ser questionado em matéria de talento, fez a Capela Sistina sob encomenda. Em 

entrevista de 1986, Millôr Fernandes resume com perfeição a relação entre 

profissionalismo e disciplina na criação: “Eu me pergunto de vez em quando quantas 

pessoas haveria, no tempo de Michelangelo, com a mesma capacidade dele. Não que 

houvesse milhares – mas havia muitoa. Agora, quem teve a coragem de sentar o rabo 

lá, durante quatro ou cinco anos, e pintar e se matar foi ele. Então, talento é uma coisa 

que muitas pessoas têm, muito mais pessoas do que nós pensamos. Agora, a 

determinação de ficar oito horas por dia fazendo o negócio é que pouca gente tem. A 

maior parte das pessoas fica esperando essa inspiração divina ditar o poema (ou 

qualquer obra) pra ela. Isso aconteceu com Moisés, mas já foi há dois mil e tantos 

anos... E, mesmo assim, aquele negócio está mal redigido, conforme nós sabemos. 
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Inspiração é coisa de amador. Profissional trabalha!”.

Como já dissemos, este workshop será uma espécie de simulação de demanda 

profissional. Faça, então, como os profissionais: absorva a demanda dentro de seus 

próprios parâmetros, aproprie-se da demanda. 

Uma das grandes vantagens que a obrigação profissional impõe é a necessidade de 

trabalho diligente. O amador pode se dar ao luxo das visitas esporádicas da musa 

inspiradora. O profissional trabalha todo dia e faz da musa sua parceira de trabalho.

Será que isso implica em sufocar a espontaneidade? Bom, se você souber conduzir 

suas atividades, talvez a disciplina de trabalho seja, justamente, o caminho da 

espontaneidade.

     O zen sempre afirmou que o esvaziamento da mente, ou melhor, a indissociação 

entre mente individual e mundo, é o caminho da libertação. Sem maiores 

aprofundamentos místicos, para nossos fins basta lembrarmos daqueles momentos de 

entrega sem reservas a alguma atividade, quando o tempo parece não existir e, de 

repente, você está fazendo tudo de modo “tranqüilo e infalível como Bruce Lee”. Isso 

pode acontecer quando se está jogando futebol, tricotando um blusão ou até estudando 

matemática. Por que não escrevendo um roteiro? Chamar esse transe criativo de 

inspiração é apenas dar o nome certo às coisas.

      Mas os mestres zen também ensinam que somente com uma continuada e rigorosa 

prática específica você poderá “liberar a mente”. As artes zen do arco e a cerimônia do 

chá são caminhos como esse. Robert Pirsig, em “Zen e arte da manutenção das 

motocicletas”, tentou traduzir este princípio para o mundo moderno, dizendo que “o 

Buda mora no circuito elétrico”. A manutenção de motocicletas, ensina Pirsig, também 

pode ser uma “arte zen”: você deverá praticá-la durante anos, religiosamente. Precisará 

criar uma rotina, que inclui horários fixos, ambiente propício, reunião de todas as 

ferramentas necessárias e, sobretudo, um exercício permanente de controle de suas 

ansiedades e frustrações, durante a longa jornada de superação de sua ignorância e 

inépcia (no caso, no campo das motocicletas). Lentamente, você irá adquirindo 

confiança, e a manutenção começará a “rolar”. Ainda mais lentamente, essa sensação 

de tranqüilidade (que Pirsig chama de “brio”) vai se espalhar para outros momentos de 

sua vida (ou seja, você passará a viver melhor, com menos sofrimento).

     Essa experiência é sempre repetida pelos músicos: há um longo período de 

exercícios e técnicas, a partir do qual o músico não apenas se forma tecnicamente, mas 

se torna capaz de utilizar-se da técnica para deixar fluir a expressão, a inspiração.

     Stephen Nachmanovitch, músico e artista gráfico, autor de “Ser criativo” (que tem o 

título original – muito mais interessante – de “Free play - The power of improvisation in 

the life and the arts”) diz o seguinte:
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     “A prática não é só necessária à arte, ela é arte. 

     Não precisamos praticar exercícios maçantes, mas temos que fazer algum exercício. 

Se achar um exercício chato, não fuja dele, mas também não precisa suportá-lo. 

Transforme-o em algo que lhe agrade. Se você se chateia de repetir uma escala, toque 

as mesmas oito notas em outra ordem. Então mude o ritmo. Depois, mude a tonalidade. 

Você estará improvisando. (...) Em qualquer arte é possível tomar a técnica mais básica 

e simples, modificá-la e personalizá-la até transformá-la em algo que nos motive.

     O exercício não é chato ou interessante em si mesmo; somos nós que o tornamos 

chato ou interessante (...)

     Para criar, é preciso ter técnica e libertar-se da técnica. Para isso precisamos 

praticar até que a técnica se torne inconsciente. (...) Parte da alquimia gerada pela 

prática é uma espécie de livre trânsito entre consciente e inconsciente. Um 

conhecimento técnico deliberado e racional surge da longa repetição, a ponto de 

podermos executar nosso trabalho até dormindo. (...) Embora possa parecer um 

paradoxo, descobri que ao me preparar para criar já estou criando; a prática e a 

perfeição se fundem numa coisa só”.

EXERCÍCIO

Um saco de idéias

Faça uma lista de idéias, retiradas das mais 

diversas fontes, das quais você possa lançar mão 

durante a escrita de seu roteiro. Solte-se, não 

tente ainda costurar as idéias. Como uma criança, 

junte coisas que você gosta para brincar com elas 

mais tarde. Coisas do tipo: a câmera fotográfica de 

“Cidade de Deus” (você pode transformá-la num 

gravador que alguém com “vocação de repórter” usa 

na favela); o corte do som numa cena de violência 

como em “Ran” (Akira Kurosawa, 1985); um 

longuíssimo travelling apresentando personagens, 

como no início de “Os bons companheiros” (The 

goodfellas, Martin Scorsese, 1990), pode ser usado 

para apresentar os moradores de um beco da favela; 

ou uma montagem paralela rítmica, sem conexão 

dramática, entre ações desses moradores  -“chupada” 

de “Delicatessen” (Marc Caro e Jean-Pierre Jeunet, 

1991); vale também o jeito silencioso-bobão de um 
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primo seu, que as mulheres tomam por charme de cara 

durão, mas é só bobeira mesmo; músicas para trilha, 

ou quem sabe um conceito para seleção de músicas: a 

trilha sonora brega dos anos 70 em “Domésticas, o 

filme” (Fernando Meirelles e Nando Olival, 2001), 

ou regravações brasileiras de clássicos do rock, 

como em “Houve uma vez dois verões”; imagens 

religiosas no cotidiano (santinhos, crucifixos, São 

Jorges, Pomba-Giras, velas etc). Divirta-se!
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CAPÍTULO 3

SER OU NÃO SER DRAMÁTICO?

* As diferenças entre forma 

dramática, lírica e épica.

* Os fundamentos do drama: situação 

dramática, ação, conflito e decisão, 

unidade e progressão dramática, 

presente imediato, a construção da 

“comichão do suspense”.

* Além do drama: épico e lírico.

* Os limites do drama e o cinema 

moderno.

As diferenças entre as formas dramática, lírica e épica

Em “A arte poética”, Aristóteles divide a “poesia” (o que hoje chamamos “literatura”) 

em três grandes categorias: drama, lírico e épico.

No drama, personagens são apresentados em conflitos que se desenvolvem através 

do diálogo. A cena é totalmente independente do autor ou do espectador e parece 

surgir do momento presente. O drama clássico é a arte do teatro. Uma cena dramática 

tende a dilatar curtos períodos de tempo para aumentar o suspense e aproximar o 

espectador da vida íntima dos personagens. O narrador está oculto sob os fatos 

mostrados e o ideal é que o público pense que “não existe” narrador: o que se 

apresenta no palco é “a vida como ela é”, uma espécie de outro mundo (o mundo da 

diegese) que existe em si, com regras próprias, e ao qual temos acesso através de uma 

“janela” (o palco do teatro ou a tela do cinema). Um bom exemplo de filme dramático é 

“Sonata de outono” (“Höstsonaten”, Ingmar Bergman, 1978), a história do encontro 

entre uma mãe e uma filha que resolvem “acertar” as mágoas do passado. A trama se 

desenvolve em um curto período de tempo e temos pouca coisa além de duas pessoas 

conversando, dois indivíduos expondo seus pontos de vista contrários a respeito de um 

tema e, através do diálogo, tentando chegar a um termo, a uma conclusão. Bergman 

sempre se dividiu entre o cinema e o teatro e alguns de seus filmes refletem a forte 

conexão entre essas duas artes.

O lírico é a manifestação subjetiva de quem fala: o tempo é subjetivo e o espectador 
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encontra-se “dentro” do personagem, experimentando o mundo a partir do ponto de 

vista e da sensibilidade do narrador, o que gera uma peculiar espécie de identificação. 

Personagens e narrador (o “eu lírico”) se confundem. Um bom exemplo de filme lírico é 

“Cidade dos sonhos” (“Mulholland drive”, David Lynch, 2001). Aqui, a narrativa é 

apresentada como um grande delírio da personagem principal, uma jovem atriz que vai 

tentar a sorte em Hollywood. As cenas apresentadas, que às vezes nos parecem ser 

“drama”, acabam se revelando o fruto da narrativa da personagem principal. O filme é 

quase que um grande sonho, um delírio engendrado por essa personagem. Como o 

narrador está à mostra, concluímos que aquilo que é visto, ao invés de ser um mundo 

que existe por si só, é uma narração construída. A “ilusão” do drama cede espaço à 

subjetividade de um personagem.

O épico também se caracteriza pela presença de um narrador que apresenta a 

história ao público, mas, diferentemente do lírico, o ponto de vista não é completamente 

subjetivo. Para se entender um pouco melhor, uma narrativa épica é quase sempre uma 

narrativa em terceira pessoa: alguém narra alguma coisa para outro alguém. 

Diferentemente do drama, o épico é muito eficaz para condensar longos períodos de 

tempo. Nesse caso, o espectador afasta-se do personagem e passa a interagir com a 

cena (o narrador, ao contar sua história, dirige-se diretamente ao público). 

Normalmente, o épico comporta uma grande sucessão de fatos e, portanto, há uma 

menor identificação com os personagens. O épico, diferentemente do drama, que é 

“presente imediato”, refere-se a fatos passados. Um exemplo do gênero épico é o início 

de “Arizona nunca mais” (“Raising Arizona”, Joel Coen, 1987). Através da narração off, 

o bandido vivido por Nicolas Cage conta a história pregressa de seu personagem. Em 

pouco menos de dez minutos, ficamos sabendo como ele conheceu Edwina (ele um 

assaltante e ela uma policial), descobrimos que ele teve três passagens pela cadeia, 

que os dois resolveram se casar e tentaram ter filhos, que ela descobriu ser infértil, que 

o casal tentou adotar um garoto (mas a ficha criminal dele mostrou-se um impedimento), 

que um rico empresário da região teve quíntuplos e, mais tarde, que o casal decide 

raptar um desses bebês. Um número muito grande de acontecimentos apresentados 

em pouco mais de dez minutos.

É importante notar que nenhuma dessas categorias é “absoluta”. Em alguns casos, o 

épico pode estar contaminado por lirismo e, em outros, o drama pode quase 

“escorregar” em direção ao épico (quando a presença do narrador se insinua nas 

cenas). Além disso, um roteiro pode perfeitamente possuir momentos líricos, épicos e 

dramáticos, mas é desejável que ele também possua certa unidade para não criarmos 

uma mistura sem sentido. É importante saber, de maneira geral, em qual categoria seu 

filme se encaixa. Daí para a frente, nada o impede de burlar essa definição e construir, 

dentro de um filme épico, cenas ou seqüências dramáticas. “A coroa do imperador”, por 
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exemplo, funciona assim: com fortes traços épicos (Acerola narra as diferenças entre a 

favela e o “asfalto”, apresenta os conflitos entre os traficantes e ainda explica 

didaticamente o jogo de poder entre os traficantes), o filme também possui momentos 

dramáticos (a necessidade de ir ao passeio em Petrópolis, a necessidade de se levar o 

remédio para a avó de Laranjinha).

Grosso modo, temos o seguinte:

· drama é a forma dramática 

· lírico é a forma narrativa em primeira pessoa

· épico é a forma narrativa em terceira pessoa

Drama: um outro mundo possível

O drama apresenta um mundo ficcional que existe em si. Como se houvesse mesmo 

esse “outro mundo possível” e, por alguns instantes, fôssemos capazes de 

contemplá-lo. A existência do narrador é apagada e os personagens existem a partir de 

seus desejos e suas intenções. Assim, um dos mais importantes componentes do drama 

é a primazia das relações intersubjetivas, isto é, da ação dramática.

Na tragédia grega (um gênero também eminentemente dramático), os personagens 

tinham seus destinos traçados pelos deuses e, geralmente, falávamos do embate entre 

o homem e a vontade dos deuses (ou do destino). Já no drama moderno, falamos do 

embate entre o homem e a vontade de outros homens. Aqui, temos indivíduos livres, 

que podem tomar decisões e que, por essa razão, acabam entrando em conflito. A 

liberdade do indivíduo, o livre arbítrio, é questão central para o drama moderno. No 

drama, as questões são individuais. Importam as relações entre os homens, 

subjetividades que se relacionam através de uma forma privilegiada: o diálogo.

A ação e o desenrolar da história tornam-se frutos das decisões tomadas pelos 

personagens e da resolução dos conflitos que se interpõem ao herói. Em quantas 

histórias dramáticas o personagem principal não precisa escolher entre a paixão e o 

dever? Entre se salvar ou salvar outrem?

Além de personagens como indivíduos com profundidade psicológica e motivação, 

temos ainda duas exigências formais para o drama: unidades dramáticas definidas e 

claras (necessárias ao entendimento do conteúdo: as “relações intersubjetivas”) e, 

finalmente, a organização temporal unívoca, do presente para o futuro.

Uma “unidade dramática clara” pode ser entendida como conseqüência da unidade 

de ação proposta por Aristóteles: todas as ações de um roteiro devem 

preferencialmente convergir para um mesmo objetivo. Assim, as relações entre os 

personagens ganham relação causal, sendo tudo conseqüência de alguma coisa 
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anterior (uma coisa gera outra, que gera outra, que gera outra) e convergindo para um 

mesmo fim (o que causa a necessidade de uma “progressão dramática”).

A organização temporal unívoca, do presente para o futuro, cria a sensação de 

“presente imediato”. Diferentemente do épico, que narra fatos passados, o drama 

mostra um mundo que está “acontecendo” no exato momento em que o flagramos. Nas 

palavras de Iná Camargo: “O diálogo cria por si mesmo o tempo do drama, o 

presente-que-engendra-o-futuro: cada instante da ação dramática deve conter em si o 

germe do futuro e o encadeamento desses instantes obedece à implacável lógica da 

causalidade.”

No drama não há lugar para a narrativa épica, pois a supremacia do diálogo não 

aceita interferências do narrador, do coro ou de qualquer outra instância que se 

sobreponha à história que está sendo mostrada. O drama, pois, não representa, ele se 

apresenta a si mesmo. O drama é presente.

Respeitadas as regras do drama, conjugando forma e conteúdo, seguem algumas 

conseqüências “naturais”: o respeito religioso à quarta parede que assegura passividade 

do espectador; a identificação irresoluta deste com a trajetória e o ponto de vista do 

herói; o abandono completo de temas históricos e coletivos que envolvam processos 

sociais complexos, ambíguos ou contraditórios – o que não significa a exclusão dos 

personagens históricos, desde que eles mantenham a primazia da ação dramática (a 

decisão pessoal e intransferível sobre os rumos de sua vida).

a)  Situação dramática

Uma situação é a apresentação de uma relação tensa, que prenuncia e impõe um 

campo de ação possível que terminará em uma resolução ou um relaxamento. É o reino 

das possibilidades do drama. Pegue um filme como “Apollo 13” (Ron Howard, 1995), 

por exemplo. Três astronautas enfrentam problemas em sua nave na órbita da Terra. A 

partir das situações geradas por esse problema inicial (os problemas a serem 

resolvidos, as dificuldades de relacionamento entre os astronautas, as disputas pessoais 

e o embate entre suas personalidades), temos situações dramáticas, que são limitadas 

pela vontade dos personagens e pela verossimilhança interna da história.

Todo drama possui um ponto inicial de relaxamento (que não necessariamente 

precisa estar na primeira cena do roteiro, podendo simplesmente ser “deduzido” pelo 

público) e, após uma série de tensões e relaxamentos, atinge-se outro estágio de 

relaxamento, que determina o final do filme. A situação entre os personagens, a tensão 

entre suas motivações, obriga uns ou outros a agir, a romper a “perfeita arquitetura” 

desse primeiro momento. Então, dos conflitos surgidos a partir dessas motivações 

pessoais, chega-se a um novo relaxamento.

Portanto, para fazer jus à denominação de situação DRAMÁTICA, o princípio de 
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transformação da história deve ser identificado à ação dos personagens. Ou seja, a 

situação de tensão deve levar algum personagem a agir, pondo assim em movimento 

um processo de ações e reações – um conflito. No modelo dramático, então, a ação é 

uma decisão, uma ação humana, com intenção. Os homens agem e implicam-se nessa 

ação, assumem as responsabilidades e conseqüências de seus atos. Sendo assim, as 

situações são laboratórios de experiência humana.

A criação não tem regras. Ela pode começar por qualquer elemento: uma imagem, 

um gesto, uma frase, qualquer coisa pode detonar sua busca de expressão. Mas você 

só vislumbrará uma história quando tiver uma situação fundamental. Falamos de 

“situação”, no singular, referindo-nos ao núcleo de forças que age sobre a relação entre 

os personagens, mas isso é uma formula estética. Para que a história surja, esse núcleo 

deve ser desdobrado no tempo numa série de situações. Falando numa linguagem um 

tanto matemática, se houver um princípio de transformação comum a essa série (a 

“unidade de ação” aristotélica), a história terá uma unidade.

Concluímos que uma boa situação dramática não é simplesmente um conjunto de 

personagens colocados juntos. É óbvio que o personagem é peça-chave nesse 

quebra-cabeça: ele é o que há de mais vivo numa narrativa e existem mesmo 

personagens que parecem viver para além da história. Mas isso é efeito, justamente, da 

eficácia da narrativa. Você pode até conceber personagens “soltos”, escrever “fichas”, 

inventar biografias que recuem dez gerações (qualquer método criativo vale a pena), 

mas você só terá um germe de história quando os personagens começarem a se 

relacionar. E eles só se tornarão vivos, até o limite de parecerem reais e independentes, 

na medida em que essas relações os revelarem. Ou seja: tão importante quando a 

qualidade dos personagens é a capacidade que as situações criadas pelo autor têm de 

revelar esses mesmos personagens.

b) Diálogo

O conflito dramático exige ação. E não queremos dizer correria ou porrada. São 

decisões – poderíamos dizer “de-cisões”, cisões na vida –, atos de vontade que terão 

que enfrentar outras vontades. O drama surgiu no Renascimento porque é a forma que 

põe a liberdade humana no centro de tudo. Mas, como disse Kant (e repetem as mães 

responsáveis na educação de seus filhos), a liberdade de um vai até onde começa a do 

outro. Como ninguém se acerta muito com essas fronteiras, liberdade e conflito acabam 

sendo a mesma coisa.

Num bom drama, os confrontos adquirem formas verbais. Ao contrário do que dizem 

por aí, as palavras machucam, e muito. O diálogo é a arena do drama. Como diz Szondi 

(“Teoria do drama moderno”), é o diálogo que cria o tempo e o espaço da cena 

dramática. Nada existe fora do duelo dos livres faladores.
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O diálogo nasce no momento em que é pronunciado. O esforço do autor é fazer com 

que suas palavras saiam da boca dos personagens não como se tivessem sido 

anteriormente escritas por alguém, mas como se nascessem no exato momento em que 

são ditas, frutos unicamente da vontade do personagem. Assim, o autor dramático faz 

tudo para “desaparecer” sob seus personagens. São eles que “escrevem” a história. 

Esse “outro mundo possível” é conseqüência das vontades, das intenções, das 

motivações dos personagens. O ideal do drama é que os personagens se tornem de 

certa forma tão independentes de seu criador que o público “acredite” na existência 

deles. No drama, o “mundo” surge espontaneamente, conseqüência natural da situação 

dramática apresentada.

O diálogo apresenta a evolução da ação do drama. Foi assim desde que o 

dramaturgo grego Ésquilo introduziu a figura do antagonista e continua até hoje. No 

teatro, a voz do ator é um elemento dos mais importantes e indispensáveis. Mas, no 

cinema, o diálogo pode ser substituído pela mise-en-scène. Como exemplo, temos 

“Aurora” (“Sunrise”, F. W. Murnau, 1927), filme mudo em que não há nenhuma cartela 

de diálogo. Através da mise-en-scène, o diretor deixa claras as intenções dos 

personagens, descobre suas motivações, apresenta seus conflitos e, finalmente, chega 

a uma resolução. O detalhe de uma cena trazido ao primeiro plano, mãos se apertando, 

um close em um rosto, um movimento minúsculo de pés ou mãos. Detalhes revelados 

pela câmera podem substituir diálogos. Assim sendo, o roteirista de cinema e televisão 

deve sempre tentar se afastar do teatro, uma linguagem eminentemente baseada na 

fala. A capacidade do cinema de narrar através de imagens, muitas vezes, supera a 

necessidade do diálogo. Por outro lado, um diálogo bem realizado confere brilho a 

determinada cena.

Mais importante que o diálogo é a relação interpessoal entre os personagens. É o 

fato de que são indivíduos que estão ali, livres para escolher seu destino, com uma 

situação lhes apresentando possibilidades de ação, com conflitos que os obrigam a 

tomar decisões, escolher caminhos, assumir responsabilidades. Seja através do diálogo 

ou da mise-en-scène, o importante é mostrar a motivação dos personagens.

Quem quiser se aprofundar na arte do diálogo pode se servir de vasta literatura. Luiz 

Vilela, Luis Fernando Veríssimo e Ernest Hemingway, por exemplo, são grandes 

dialoguistas. Claro, também os autores teatrais: à guisa de exemplo, citemos dois 

norte-americanos (Tennessee Williams e Eugene O'Neill) e dois brasileiros (Nelson 

Rodrigues e Gianfrancesco Guarnieri). No cinema, Billy Wilder é certamente um dos 

melhores dialoguistas da história. Convém também lembrar de Ernst Lubistch, das 

tiradas de Groucho Marx, de Woody Allen e, entre os brasileiros, de Ugo Giorgetti.

c) Progressão
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Em um roteiro com unidade dramática clara (“unidade de ação”), todas as ações 

tendem a convergir para um mesmo fim. Dessa forma, as relações entre os 

personagens ganham forte característica causal: toda ação é conseqüência de algo 

anterior e, por sua vez, cria uma outra conseqüência posterior (uma coisa gera outra, 

que gera outra, que gera outra...). A necessidade de que essa série de conseqüências 

atinja um fim, um novo patamar de relaxamento, cria a necessidade de uma progressão 

dramática.

O “outro mundo possível” do drama possui relações causais mais evidentes do que a 

vida real, o que levou o roteirista e diretor norte-americano David Mamet a escrever que 

precisamos do drama para “tornar nosso próprio mundo manuseável”. Em outras 

palavras, começamos a pensar na vida real também como um drama, um “mundo 

possível” que, no caso, obedece a estritas relações de causa e efeito. O drama, para 

Mamet, transforma-se em uma espécie de filosofia: o mundo existe em uma imensa 

trama de causas e conseqüências, talvez um pouco mais racional do que o esperado.

Assim, no drama, cada passo deve fazer a ação (as relações tensas entre 

personagens) progredir, degrau após degrau, em uma escada que possui um destino 

certo e definido (mesmo que desconhecido pelo público). Mas a progressão dramática 

também pode comportar elementos épicos ou líricos (digressões, mergulhos subjetivos). 

Nesse caso, o roteiro apresenta os limites entre o drama e o “além do drama”. 

Atravessado esse limite, rompemos com o drama e com o cinema clássico e vamos 

para os filmes “modernos”, quase sem progressão dramática, em que as questões 

levantadas são outras. Um exemplo de filme sem progressão é “O rio” (“He liu”, 

Tsai-Ming Liang, 1997). Pego por acaso para fazer figuração em uma filmagem, um 

jovem entra em um rio e, a partir daí, começa a sentir terríveis dores no pescoço. Tenta 

vários tratamentos, mas nada adianta. Ao final, a dor não desaparece.

Ao modo dos filmes de Antonioni, quase não há progressão. A dor surge e 

permanece ali durante todo o filme. As relações entre os personagens também 

avançam muito pouco: ninguém parece ter motivação suficiente para tentar alterar o 

estado de coisas inicialmente mostrado. Uma espécie de letargia toma conta da 

narrativa. A câmera, normalmente estática, parece buscar uma espécie de objetividade 

– o que aproxima o filme do épico. O tema principal (a incomunicabilidade entre os 

membros da família do rapaz) é mostrado ao mesmo tempo em que se abre mão de 

relações interpessoais mais intensas. As motivações subjetivas dos personagens 

parecem aprisionadas dentro deles, não havendo mais “arena” para os conflitos entre os 

personagens. Atravessamos o território do drama e estamos em outro lugar, para além 

dele.

d) Suspense
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O cinema clássico, quase sempre, baseia-se no suspense, no atraso na resolução de 

uma questão. O mocinho vai ficar com a mocinha? O que acontecerá com o bandido? 

Que conseqüências tal ou tal cena terá para a história?

Nas entrevistas que Alfred Hitchcock concedeu a François Truffaut (“Hitchcock / 

Truffaut - Entrevista”), o diretor inglês possui outra definição para “suspense”, opondo 

esse conceito à idéia de “surpresa”:

“A diferença entre o suspense e a surpresa é muito simples e falo dela 

freqüentemente. Nós estamos falando, talvez haja uma bomba sob esta mesa e nossa 

conversa é muito banal, não acontece nada de especial e, de repente: bum, explosão. O 

público fica surpreso, mas antes que ficasse, nós lhe mostramos uma cena 

absolutamente comum, desprovida de interesse. Agora, examinemos o suspense. A 

bomba está sob a mesa e o público sabe disso, provavelmente porque viu alguém 

colocá-la. O público sabe que a bomba explodirá a uma hora e sabe que faltam quinze 

para uma – há um relógio no cenário; a mesma conversa anódina torna-se de repente 

muito interessante, porque o público participa da cena. Tem vontade de dizer aos 

personagens que estão na tela: 'Vocês não deveriam dizer aí coisas tão banais, há uma 

bomba sob a mesa e ela vai explodir logo'. No primeiro caso, ofereceu-se ao público 

quinze segundos de surpresa no momento da explosão. No segundo caso, 

oferecem-lhe quinze minutos de suspense.” (p. 47)

A esse tipo mais óbvio de suspense, que se contrapõe à surpresa, chamaremos de 

“suspense clássico”. Porém, o “suspense” é um conceito muito mais amplo. O drama se 

baseia em relações causais, o que leva o público a esperar que os fatos apresentados 

tenham alguma conseqüência. Essa “espera” é o que podemos chamar genericamente 

de suspense. De forma geral, o suspense é toda situação de tensão que aguarda uma 

resolução, um relaxamento. Assim, a simples dilatação de uma espera pode causar 

suspense. Nas comédias românticas, por exemplo, normalmente temos, nas primeiras 

cenas do filme, a oposição entre os integrantes do casal principal que, já sabemos, vão 

terminar juntos. O prazer aqui (o “suspense”) é justamente acompanhar a resolução das 

tensões que impedem a união do casal. Outras vezes, o suspense é unicamente a 

expectativa pela resolução, pelo ponto final que dará sentido a tudo aquilo, o que 

acontece mesmo em casos radicalmente não-dramáticos. Sobre o curta “Ilha das 

Flores” (Jorge Furtado, 1989), Furtado escreveu que poderia levar “ad infinitum” a 

associação de idéias apresentada na primeira parte do filme. O suspense, no caso, é 

criado por uma questão provocada no público: “A onde é que tudo isso vai levar?” Por 

outro lado, apesar das inúmeras variáveis possíveis, o filme precisava ter um final. No 

caso, o poema dito pelo narrador, que anuncia a esperança de um mundo de homens 
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verdadeiramente livres.

Para a boa resolução de um roteiro, o suspense deve ser bem trabalhado. Apesar de 

às vezes sabermos logo de início que o casal principal vai terminar junto, é desejável 

saber “jogar” com essa expectativa. O público precisa às vezes acreditar, às vezes 

duvidar. No começo de “Sabrina” (Billy Wilder, 1954), podemos imaginar que a 

personagem principal está destinada a terminar nos braços de David, o filho playboy e 

namorador da casa dos Larrabee, onde o pai de Sabrina trabalha como motorista. 

Porém, em determinado ponto do filme, essa expectativa muda e achamos que ela 

terminará nos braços de Linus. Como o roteirista tem consciência dessas expectativas 

do público, em outro momento somos levados a considerar que talvez ela não fique com 

nenhum dos dois irmãos e que o final seja, enfim, inesperado.

Os limites do drama

Em “O homem que matou o facínora” (“The man who shot Liberty Valance”, John 

Ford, 1962), o personagem de John Wayne representa o homem simples e rude do 

Oeste, enquanto o jovem advogado interpretado por James Stewart representa o 

progresso, uma nova lei que vem do Leste. Ambos possuem um inimigo comum, Liberty 

Valance (Lee Marvin), bandido cruel, o “facínora” do título em português.

O filme, grosso modo, obedece a estruturas dramáticas, mas o interessante aqui é 

notar como estamos no limite entre o dramático e o não-dramático. Grande parte de “O 

homem que matou o facínora” é a narração feita por um personagem (James Stewart) 

para um grupo de jornalistas. O que vemos na tela, portanto, é a representação dessa 

narrativa, é o relato de algo passado, já acontecido (características da forma épica). 

Porém, durante esse longo flashback, fatalmente nos esquecemos de que aquilo é uma 

narração. Não há voz off, não há nenhum elemento que nos lembre de que estamos em 

um registro épico. Aliás, quando John Wayne conta a verdade sobre a morte de Liberty 

Valance, temos uma outra narração dentro da narração.

Ao final, quando o flashback termina, há um pequeno “choque”: o que vimos não foi 

“um outro mundo possível”, mas uma narrativa construída por um personagem. Assim 

como no drama, aqui somos levados a “esquecer” a presença dessa figura que, por trás 

dos panos, controla a história narrada. Ao revelar o narrador da história, John Ford 

levou o drama ao seu limite, transformando-o em épico.

Outro elemento interessante de “O homem que matou o facínora” é ver como o autor 

consegue transformar conteúdos intelectuais em cenas, situações puramente 

“dramáticas”, conduzindo a história unicamente a partir dos conflitos entre os 

personagens. A idéia central do filme é como a “ordem” vinda do Leste precisa da 

bravura do Oeste para estabelecer uma nova lei (John Wayne interpreta aqui uma figura 

semelhante à de seu personagem em “Rastros de ódio”, do mesmo Ford). Cada 
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personagem possui uma carga simbólica forte: um é a força bruta do Oeste, outro é a lei 

do Leste, a personagem de Vera Miles é a “alma da nação americana” (que se equilibra 

no amor entre o Leste e o Oeste, tentando organizar uma síntese entre eles).

Por trás de tudo isso, ficam claras as intenções do autor do filme. Transparece, para 

o espectador atento, o projeto de “O homem que matou o facínora”.

Além do drama

Muita água – e muita enchente – já rolou debaixo da ponte da modernidade, e a 

forma dramática pura já não inspira tanta confiança. Ou melhor, pouca gente se sente 

tão confiante como um herói dramático. Por um lado, nossa impotência nos faz cultivar 

(como um “prazer solitário”) os “mundos de Marlboro”, ou curtir as canduras de um “e 

viveram felizes para sempre”. Por outro, nossa ironia nos faz admirar “o verso do 

bordado” da força dramática, mostrado pelas doideiras de Groucho Marx, pelos 

comentários de Brecht, pelas mil e uma piruetas de “O Bandido da Luz Vermelha” 

(Rogério Sganzerla, 1968), pelas comédias da vida privada de Veríssimo e da turma de 

Guel Arraes, Jorge Furtado & cia., pela TV anti-TV da TV Pirata, pelo monólogo esperto 

de Acerola em “A coroa do imperador”.

No drama, estamos mergulhados na cena, nas lutas dos heróis. Com os comentários 

épicos, damos um passo atrás, estamos mais distanciados, o tempo não é mais o 

presente imediato, mas o passado; o envolvimento não é mais o de “testemunha” de 

“outro mundo possível”, mas dialético: aquele “outro” mundo dialoga com o “nosso” 

mundo. Estamos ao mesmo tempo dentro e fora da cena, somos espectadores e 

críticos, não nos permitimos embarcar totalmente nas emoções propostas. Tornamo-nos 

espectadores divididos.

A briga que o dramaturgo Tennesse Williams teve com seus críticos exemplifica bem 

o dilema de “ser ou não ser dramático”. Em linhas gerais, a crítica americana (que 

valorizava apenas o drama tradicional), lamentava o demasiado interesse de Williams 

pelas lembranças e pelo recurso à memória, que o faziam rechear suas peças de 

digressões e flashbacks. Esses “erros” também eram comuns ao teatro de Ibsen e 

Tchecov: análises interiores, “falsos diálogos” etc. Na verdade, essas técnicas 

constituem importantes recursos de desdramatização, e são utilizadas para compor uma 

imagem da experiência cindida entre ilusões e animalidade.

Assim, a ficção teatral (e, mais tarde, a cinematográfica) começou, principalmente a 

partir do final do século XIX e começo do século XX, a ganhar contornos mais épicos, 

que eclodiriam na obra de um dramaturgo como o alemão Bertolt Brecht – que 

propunha um teatro épico, com o espectador distanciado da cena.

No cinema, chegamos a formas diferentes de narração, para além do drama. David 
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Bordwell fala em filmes com estrutura “paratática”, espécie de variação sobre um “tema 

geral”, em que os preceitos dramáticos (unidade de ação, primazia do diálogo, 

“ausência” do narrador, presente imediato) desaparecem. São filmes organizados a 

partir de um raciocínio intelectual, de uma idéia que liga uma seqüência a outra (não é 

mais a determinação individual que faz a ação caminhar). Como exemplos de filmes 

assim, temos “32 curtas sobre Glenn Gould” (“Thirty two short films about Glenn Gould”, 

François Girard, 1993), “Matou a família e foi ao cinema” (Júlio Bressane, 1969), 

“Cabaret mineiro” (Carlos Alberto Prates Correia, 1980) etc.

Da mesma forma, podemos encontrar filmes em que temos uma unidade dramática 

mínima (em geral secundária, temporal ou espacial), que serve para alinhavar os 

fragmentos de história apresentados. Em “Short Cuts - Cenas da vida” (“Short Cuts”, 

Robert Altman, 1993), por exemplo, há uma unidade muito tênue entre as histórias 

apresentadas. Todas elas acontecem numa mesma cidade (Los Angeles), durante os 

dias que antecedem um terremoto. Temos a unidade espacial e, mais importante, a 

unidade temporal. Como estamos minimamente no território do drama, o público cria 

suas expectativas: essas histórias se encontrarão? Caso sim, quando se encontrarão? 

O simples fato de que o terremoto seja uma experiência comum a todos os personagens 

satisfaz, de certa forma, essa tensão criada pelo drama.

Em um filme como “Cerimônia de casamento” (“A wedding”, Robert Altman, 1978), a 

unidade dramática é dada pelo evento em si (a cerimônia do título). Ao redor desse 

pano de fundo comum a todos os personagens, orbitam vários personagens e histórias. 

Nesse filme, há certa “economia” dramática: uma série de relações e suas histórias são 

apenas esboçadas, apontando para dramas possíveis que acabam não se realizando.

Mesmo “Cidadão Kane” (“Citizen Kane”, Orson Welles, 1941) possui uma unidade 

dramática “frágil” (o repórter descobrirá quem era Kane?), que serve de desculpa para a 

narrativa. O filme de Welles, quando de seu término, mostra-se um acúmulo de cenas 

dramáticas que leva a “lugar nenhum”. Temos, dramaticamente falando, várias “forças” 

agindo em Kane: a briga com o tutor e o desejo de dirigir um jornal; a campanha para a 

presidência; os planos para transformar sua esposa em cantora lírica. Cada uma dessas 

“partes” do filme possui sua unidade dramática própria;  somadas, elas não nos 

permitem concluir quem foi Charles Foster Kane. As relações de causa e conseqüência, 

típicas do drama, funcionam dentro de cada uma dessas seqüências, mas não 

funcionam no filme como um todo.

Também os filmes claramente dramáticos vão apresentar momentos menos 

dramáticos ou não-dramáticos. São momentos em que a história não avança, em que 

(em termos do conflito principal ou mesmo quanto a conflitos secundários) nada 

acontece. Isso é constitutivo do próprio esforço de composição do drama. Afinal, se tudo 

for dramático, nada o será. Na grande curva geral do filme não haverá progressão. Em 
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cada estágio, e entre um estágio e outro, não haverá tensão e distensão. O drama deve 

respirar.

Além dessa função estrutural, os momentos de distensão dramática devem ser 

aproveitados para passar informações, caracterizar personagens, comentar o drama, 

envolver e preparar emocionalmente o espectador etc. Esses usos dos momentos de 

distensão podem ser realizados nas formas lírica e épica.

Formas não-dramáticas

O lírico e o épico são chamados de formas narrativas ou formas não-dramáticas. 

Enquanto o drama clássico se apóia no confronto entre dois personagens – geralmente 

através do diálogo – as formas não-dramáticas participam de outro tipo de 

representação.

No lírico, tudo emana do indivíduo, e a expressão é totalmente subjetiva. No teatro 

expressionista, por exemplo, a fábula da peça é normalmente a alegoria de algum 

sentimento interno do protagonista. Apesar de termos diálogos e personagens em 

conflito, a trama é centrada na experiência de um único indivíduo, cuja subjetividade a 

tudo “contamina”. No cinema, a câmera subjetiva é sempre expressão lírica. Vide como 

Hitchcock simula a sensação de vertigem em “Um corpo que cai” (“Vertigo”, Alfred 

Hitchcock, 1958).

Já o épico caracteriza-se por uma relação em que, entre o receptor e a história 

contada, está presente a figura do narrador, que coloca o público ora mais próximo ora 

mais distante da história narrada. O cinema é, por definição, uma arte épica: através do 

olho da câmera, a história chega até nós. Por essa razão, como dissemos 

anteriormente, o cinema pode abrir mão dos diálogos (a forma privilegiada no drama 

clássico). Em “Segredos e mentiras” (“Secrets & lies”, Mike Leigh, 1996) temos o 

primeiro encontro entre duas personagens: mãe e filha que, separadas após o 

nascimento da última, se reencontram pela primeira vez. Aqui a cena é toda 

“dramática”, baseada no conflito que se realiza através do diálogo. A câmera 

permanece imóvel e a cena transcorre sem cortes de imagem. Essa opção do diretor 

reforça o drama, já que a câmera (o narrador do filme) abdica de fazer comentários. 

Esse esforço para tornar a presença da câmera “transparente” reforça o drama no 

cinema. Por outro lado, quando, por exemplo, a presença da câmera é evidenciada, 

retornamos à forma épica.

O épico, como dito antes, pode apresentar uma grande sucessão de acontecimentos. 

É quando chegamos ao sumário narrativo, relato generalizado ou exposição de uma 

série de eventos abrangendo um certo período de tempo e uma variedade de locais. 

Este parece ser o modo “normal”, “simples”, de narrar: a cena imediata (dramática) 

emerge assim que os detalhes específicos, sucessivos e contínuos de tempo, lugar, 
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ação e diálogo começam a aparecer. Assim, dentro de uma narrativa épica, podemos 

ter momentos mais “dramáticos”, em que efetivamente temos uma cena. Para o 

roteirista, é importante saber que os momentos mais dramáticos estimulam a 

identificação entre público e personagem, enquanto a presença do narrador, 

geralmente, causa efeito contrário. Da mesma forma, um drama (uma peça ou roteiro 

predominantemente dramáticos) pode ter momentos líricos.

a)  Lírico

Um filme integralmente lírico não teria propriamente história. Seu movimento seria o 

da sucessão de representações do estado de uma alma (que nem precisaria ser 

explicitada, tal como acontece com o “eu” pressuposto de um poema). Uma das formas 

mais corriqueiras de se manifestar o lírico é através da câmera subjetiva. Em alguns 

casos e de forma mais corriqueira, apenas acompanhamos aquilo que o personagem 

está vendo. Mas, em determinados casos, vemos o fluxo de pensamentos do 

personagem, podemos acompanhar suas “alucinações”. Em meio a um filme realista 

como “Aurora”, de Murnau, há uma cena em que o casal apaixonado está caminhando 

pela cidade e, de repente, parece estar andando em um bosque. Quando o casal cai em 

si, eles estão no meio de uma rua, atrapalhando o tráfego de automóveis. Aqui, a 

imagem revelou um sentimento interno deles, totalmente subjetivo: eles caminhavam 

juntos como se estivessem num bosque. O curta “Caramujo-flor” (Joel Pizzini, 1988) 

também é eminentemente lírico. O curta “A janela aberta” (Phillippe Barcinski, 2002), 

também. Neste último, um homem deita em uma cama e começa a se lembrar de que 

deixou a janela aberta. Mas logo ele muda de idéia e percebe que está se lembrando de 

algo que aconteceu outro dia. O filme entra em uma espécie de “loop”, em que o 

homem fica constantemente se corrigindo até que, ao final, torna-se impossível 

distinguir qual lembrança está correta.

Além da câmera subjetiva e do recurso à memória, outra possibilidade de cena lírica 

(que aparece normalmente dentro de formas dramáticas) é o monólogo. O caso mais 

comum é herdado do teatro e ocorre quando o personagem diz uma fala que não tem 

qualquer relação com a cena dramática. Ele diz aquela fala para ninguém, ou para si 

mesmo. Normalmente, o monólogo se refere a algo não diretamente relacionado ao 

drama. Podemos encontrar vários exemplos desse salto para o lirismo nos filmes de 

Godard. Em “O demônio das onze horas” (“Pierrot, le fou”, Jean-Luc Godard, 1965), por 

exemplo, o personagem Ferdinand (Jean-Paul Belmondo) muitas vezes interrompe a 

cena para declamar uma poesia ou falar algo para diretamente para a câmera. Um 

“truque” para abrir um espaço lírico na cena sem romper com as convenções do drama 

é fazer o personagem, por exemplo, ler um poema. Em “Separações” (Domingos de 
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Oliveira, 2002), o personagem Cabral (Domingos de Oliveira) se utiliza várias vezes 

desse procedimento.

Outra forma lírica comum é o uso de fluxos de imagens que revelam o que se passa 

no íntimo do personagem. Esses momentos líricos são compostos por pura expressão 

visual, como no início de “Apocalypse now” (Francis Ford Coppola, 1979): sozinho em 

um quarto em Saigon, Willard (Martin Sheen) está entre a lembrança, o sonho e o 

delírio – e as imagens, desconexas e sem continuidade temporal clara, mostram isso. 

Em “Trainspotting - Sem limites” (“Trainspotting”, Danny Boyle, 1996), as sensações 

provocadas pela heroína também são mostradas assim. Em “Réquiem para um sonho” 

(“Requiem for a dream”, Darren Aronofsky, 2000), novamente o efeito das drogas é 

mostrado de forma lírica: o uso da lente grande angular mostra um mundo “distorcido”, 

assim como ele é visto pelos personagens.

b)  Épico

Como já dissemos, o épico se caracteriza pela presença de um narrador, pela 

referência ao passado, pela concentração de acontecimentos. Vejamos quando o 

narrador surge em meio a uma cena dramática.

Às vezes, esse narrador é, ele próprio, um dos personagens, que conta para outro 

uma cena já acontecida. Em “Cidade de Deus”, Busca-Pé, em vários momentos, 

assume a voz off para explicar o funcionamento da favela e do tráfico de drogas. Em 

“Houve uma vez dois verões”, Chico, o protagonista, conta para seu amigo, enquanto 

experimenta várias camisas, como foi o diálogo com Roza ao telefone (“daí eu disse, daí 

ela disse”). O mesmo recurso é usado na abertura de “Amores” (Domingos de Oliveira, 

1998). Um exemplo genial e explícito ocorre em “O sol enganador” (“Utomlyonnye 

solntsem”, Nikita Mikhalkov, 1994), quando Micha (Oleg Menshikov) conta sua história 

servindo-se do expediente de encenar um teatrinho de bonecos para a filha de seu 

oponente. No final de “Os vivos e os mortos” (“The dead”, John Huston, 1987), a 

protagonista, ao contar a história de um amor perdido na juventude, muda a perspectiva 

de tudo o que vimos no filme. Muito comumente, esse tipo de narração é o “gancho” 

para um flashback (ou seja, para o retorno ao modo do “presente dramático”, da mesma 

forma que em “O homem que matou o facínora”).

Obviamente, fazer com que o personagem “conte” sua história para outro 

personagem é a forma mais comum de narração entre personagens – e a mais 

arriscada para o roteirista, já que é uma estratégia óbvia de “passar informações”, 

aquela que fazemos todo dia, usando discurso indireto. O roteirista deve ter em vista os 

efeitos que busca com esses vários modos.

Outras vezes, o “narrador” que rompe o presente para mostrar algo alheio à cena 

não é um personagem. É o narrador invisível, “a narração” ou o “narrador implícito” (de 
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um jeito mais empírico, mas menos preciso, poderíamos dizer “a montagem”). Um caso 

muito comum é a conhecida “montagem paralela”, que ocorre quando duas situações 

diferentes (em geral separadas pelo espaço mas com tempo concomitante) são 

mostradas alternadamente.

Na verdade, apesar de romper-se aí a unidade de espaço, esse recurso 

especificamente cinematográfico pode ser usado de forma dramática. É o que 

comumente ocorre, com as duas linhas de ação terminando por se cruzar ao final, 

caracterizando uma espécie de “cena ampliada” que se desenvolve em espaços 

diferentes; as duas linhas, por fim, não precisam necessariamente retornar a um mesmo 

espaço. A montagem paralela cria suspense, pois, acostumados às relações de causa e 

efeito, esperamos que aquilo termine nalgum lugar, que ambas as histórias encontrem 

um só fecho (tenham unidade de ação).

Mas essa “dramatização” da montagem paralela pode não acontecer, ficando a 

relação entre as duas linhas de ação indeterminada. Ou, dito de outro modo: nesse 

caso, a conexão tem que ser feita em termos abstratos. Há um clássico exemplo do 

próprio Griffith, o pai do drama cinematográfico: ele fez um curta baseado em 

montagem paralela, alternando cenas da vida de trabalhadores agrícolas com cenas da 

vida dos empresários e operadores de bolsa, que tomam as decisões definidoras  das 

bases da vida dos primeiros (neste caso, não temos sequer personagens 

individualizados). Na abertura de “Um dia de cão”, ainda nos créditos, antes de 

entrarmos na história do assalto ao banco, há uma montagem com cenas de trabalho e 

lazer na cidade (um verdadeiro painel de contrastes de classe), que dá ao filme um 

pano de fundo.

Outra forma de intervenção do narrador é a digressão, que funciona dentro do drama 

quando pode ser entendida pelo espectador como um “comentário”. Assim como o 

narrador de um romance pode abandonar sua história sobre, por exemplo, uma família 

que planta uvas na Serra Gaúcha, para tecer comentários sobre o modo como o cultivo 

da uva foi levado de continente a continente, um narrador cinematográfico pode fazer 

uma digressão audiovisual. Esse recurso foi muito utilizado por Jorge Furtado em 

episódios das “Comédias da vida privada” (os personagens estão bebendo e “saltamos” 

para um “audiovisual didático” sobre as funções ritualísticas da bebida através dos 

tempos, por exemplo).  

Pode haver também – e isso é fundamental – uma DIGRESSÃO IMPLÍCITA. Como 

o cinema trabalha com vários canais de comunicação simultâneos (trilha, cenários, 

interpretação etc), pode haver pequenas digressões, comentários visuais ou sonoros, 

incrustados dentro da própria cena. Esse recurso pode associar a história que se conta 

a temas mais gerais. Ao longo de “Houve uma vez dois verões”, em vários ocasiões, a 

história de Chico é comentada como o resultado de ação consciente e acaso: “Se eu 
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não tivesse errado os patos na máquina de fliper, eu não teria conhecido a Roza, 

então...”; no momento em que “cai a ficha” de que Roza o enganou, o amigo está 

jogando Tetris, e acaba de fazer a jogada que “fecha” o conjunto; quando Chico 

reencontra Roza e passa a noite com ela, há uma cena não dramática, de 

caracterização do sentimento de felicidade de Chico, na qual ele acerta uma tampinha 

numa jogada “impossível” num campo de mini-golfe: na última imagem, temos uma vista 

aérea de Chico no campo de golfe e ele, que nesse momento se acha capaz de jogadas 

impossíveis, parece, ele próprio, uma bolinha dentro um jogo de fliper.

Outro exemplo: em “Um corpo que cai”, a trilha sonora de Bernard Herrmann cita 

trechos da partitura da ópera “Tristão e Isolda”, de Wagner. O libreto foi inspirado no 

conto medieval que narra uma história de amor que termina não se realizando. A partir 

do uso da trilha sonora, o diretor aproxima seu filme de uma tradição literária.

Os limites do drama e o cinema moderno

O cinema clássico está muito ligado ao drama: uma história contada de maneira a 

envolver completamente o espectador, que “acredita” no que lhe é contado como se 

aquilo fosse um outro mundo e se identifica de maneira irrestrita (ao menos assim 

querem os realizadores) com os personagens. Mas, se o cinema clássico for a 

“fórmula”, o cinema moderno é a “exceção à regra”. Enquanto os filmes clássicos 

apostam no drama, os modernos colocam o espectador dentro e fora do filme, 

realizando um processo mais dialético de compreensão – não apenas do mundo 

ficcional, mas do nosso próprio mundo.

Em “Cidadão Kane”, um filme seminal para o cinema moderno, Welles multiplica a 

figura do narrador, dando a impressão de que cada episódio a respeito da vida de 

Charles Foster Kane é originário de um ou outro personagem. Além disso, ao misturar 

uma estrutura eminentemente épica (o cine-jornal) a outras seqüências mais 

dramáticas, ele cria um distanciamento do espectador em relação ao que se mostra na 

tela. Jean-Luc Godard, mais radical que Welles, tinha vários artifícios para “dinamitar” o 

drama: em seus filmes, os atores podem simplesmente parar de atuar ou o maquinário 

da produção pode ficar à mostra. Além disso, em “Tempo de guerra” (“Les carabiniers”, 

Jean-Luc Godard, 1963), toda uma viagem é narrada a partir de fotos e objetos 

retirados de uma mala: os personagens tornam-se explícitos narradores e o filme 

assume contornos épicos.

A paródia também serve para distanciar o público do drama. E também o excesso de 

estilização, que faz com que aquela “aparente realidade” se transforme em “explícita 

irrealidade”. Um exemplo é o mar de celofane de “E la nave va” (Federico Fellini, 1983). 

Outros diretores, mais sutis, simplesmente não fazem questão de carregar nos 

esquemas dramáticos de suas histórias. Os filmes do francês Eric Rohmer são exemplo: 
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o drama dos personagens parece sempre desinteressante, como se o foco de atenção 

do diretor fosse outro, para além dos problemas dos personagens. As relações de 

causa e efeito tornam-se mais tênues e é quase como se estivéssemos vendo um 

“documentário posado”, uma história em que pouca coisa acontece (mas em que, no 

fundo, pelo menos nos filmes de Rohmer, muito acontece).

A comédia sempre está mais distante do drama do que as histórias sérias e, por isso, 

a comédia escapa mais facilmente da representação dramática. Na abertura de “Monty 

Phyton e o cálice sagrado” (“Monty Phyton and the Holy Grail”, Terry Gilliam e Terry 

Jones, 1975), os créditos subitamente mudam de estilo. Um cartaz avisa: “Os 

responsáveis pelos créditos foram demitidos e contratamos outros, com um estilo 

totalmente novo”.

Além disso, a simples permanência de um plano em quadro por um tempo além do 

necessário para sua devida compreensão já caracteriza um procedimento moderno. O 

cinema clássico é funcional: o plano tem o tempo exato para que ele seja compreendido 

e, corte, temos o próximo plano e assim sucessivamente. Já o cinema moderno tem a 

possibilidade da contemplação, que pode gerar momentos líricos ou épicos. Assim 

acontece no neo-realismo italiano e também, para citar exemplos contemporâneos, no 

cinema de Abbas Kiarostami e de Tsai Ming-Liang.

EXERCÍCIO

1. Defina, esquematicamente, a situação dramática 

básica de sua história (10 linhas).

2. Esboce (descreva em linhas gerais, sem ainda 

desenvolver detalhes de fala e ação) duas versões 

para uma cena de seu roteiro, uma delas dramática, 

outra lírica (um parágrafo de 10 linhas para cada 

versão).
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CAPÍTULO 4

OS QUATRO REINOS DO DRAMA:

TRAGÉDIA, COMÉDIA, MELODRAMA E FARSA

* Os quatro grandes gêneros 

dramáticos (comédia, tragédia, farsa 

e melodrama) dão o tom geral e 

estabelecem os parâmetros da 

narrativa.

* Cada um dos “quatro reinos” é 

definido por uma combinação 

específica das seguintes “variáveis” 

básicas: estilização, personagens, 

enredo, ponto de vista geral e curva 

dramática.

* A diferença entre tom geral e 

variação tonal (toques melodramáticos 

numa comédia, por exemplo).

Introdução desconfiada

“Tragédias cariocas”, classifica Nelson Rodrigues. “A morte da tragédia”, vaticina 

George Steiner. “Tragédia na rodovia Régis Bittencourt”, anuncia algum plantão de 

notícias de um feriado. “Isso não é uma comédia” – avisa o protagonista de 

“Anchietanos”, último episódio (escrito e dirigido por Jorge Furtado) das “Comédias da 

vida privada” – “tem até umas partes engraçadas, mas não é uma comédia”. “A história 

só se repete como farsa”, disse Marx. “Comédia amarga”, “tragédia burguesa”, 

“tragicomédia”, “realismo melodramático”, e por aí vai.

Citações ao léu, só para levantar a poeira da desconfiança. Qualquer um que já 

tenha se perguntado sobre a pertinência das etiquetas que organizam as prateleiras de 

locadoras, ou que tenha ido dar uma olhada no que se escreveu sobre gêneros, sabe 

do imenso cipoal de definições e polêmicas. Cada época parece ter necessidade de 

revisar tudo, e fazer a sua própria teoria dos gêneros. Só esse gesto já é revelador, pois 

se as questões são recolocadas, é porque as respostas herdadas soam dissonantes aos 

42



ouvidos contemporâneos. Por que será?

Fundamentalmente, dois tipos de repostas surgem. A primeira aposta numa evolução 

da percepção da história da cultura. Em perspectiva, o presente seria capaz de uma 

nova síntese, superior às demais. A outra reposta é relativista: cada época usa os 

conceitos de gênero a seu modo, “recortando” a experiência em zonas de sensibilidade 

próprias. Sem rodeios: apostamos na segunda linha.

Mas talvez a reação mais comum seja também a mais básica: “E o que eu tenho com 

isso? A confusão de classificações é tal que isso só pode ser um desses exercícios 

escolásticos de definição, coisa de quem acredita que o mundo pode ser organizado 

numa tabela periódica”.

Desconfiar de classificações é sempre uma boa política, que fica ainda melhor se 

perguntarmos: quais são as intenções do classificador? Para o bem ou para o mal, não 

há nenhum “Grande livro da verdade” que os classificadores possam consultar para 

verificar suas classificações. Mas isso não quer dizer que “classificar é bobagem”. Ao 

contrário, os “classificadores” somos todos nós. O tempo todo, para quase tudo que 

fazemos, recorremos a classificações. Dizer que sempre há uma intenção por trás de 

uma classificação não é, de modo algum, “denunciar” algo, mas chamar a atenção para 

uma quase obviedade.

Há um pouco de ironia no título desse capítulo, quando nos referimos a “quatro 

reinos”, como se os gêneros fossem “reinos” no sentido da biologia, o que obviamente 

não é o caso. Quer dizer, nossa classificação está formulada para ser usada com muito 

mais fluidez. Ou seja, nossa intenção é fornecer um instrumental a mais para a escrita 

de um roteiro. Não pretendemos fazer uma “síntese” dos muitos grandes autores que 

escreveram sobre o tema, nem fazer uma “teoria dos gêneros”. Criamos aqui balizas 

que podem ajudá-lo a ter mais consciência dos rumos de seu trabalho narrativo.

Como introdução, fazemos nossas as palavras de Martin Esslin, autor do sintético e 

inspirador “Anatomia do drama” (Esslin foi professor e diretor teatral):

“Como crítico, eu me sinto naturalmente fascinado pelos difíceis problemas da 

definição dos gêneros e suas implicações estéticas e filosóficas; porém, como homem 

ligado ao teatro por seu lado prático, como diretor militante, encaro-os de modo 

completamente diferente. Isso não significa que, mesmo de um ponto de vista prático, 

eu os encare com indiferença (...) Como diretor, é necessário que eu me decida sobre o 

gênero ao qual pertence a peça que eu pretendo enfrentar; não segundo algum 

princípio abstrato, mas pura e simplesmente para saber o ponto de vista segundo o qual 

ela deverá ser representada.”

“A visão que terá o diretor daquele texto, encarando-o como tragédia, comédia ou 

até mesmo como farsa, terá um efeito imediato e extremamente objetivo no modo pelo 

43



qual conduzirá a produção: ela influenciará a escolha do elenco, o desenho do cenário e 

figurinos, o tom, o ritmo e o andamento do espetáculo. E, acima de tudo, o estilo no qual 

ela será representada.” (p. 75-76)

Esslin fala aqui como diretor, e conta a famosa discussão de Tchecov e Stanislavski 

em torno do gênero de “O cerejal” (o dramaturgo a considerava uma comédia, o diretor 

a tomava como tragédia). Para nós, como roteiristas, o ângulo é diferente, mas o 

problema é o mesmo: trata-se de construir uma determinada visão sobre o que se vai 

contar (mesmo que o diretor possa vir a ter uma outra visão).

Como último exemplo, citamos um caso brasileiro e contemporâneo: em “O cinema 

da retomada”, livro de Lúcia Nagib, Beto Brant mostra que trabalhar diligente e 

inteligentemente produz resultados. Ele conta que, na preparação de seu premiado 

curta “Dov'è Meneghetti?” (Beto Brant, 1989), a determinada altura, ele decidiu transpor 

todas a história para uma chave farsesca.

A nossa classificação

Partamos de uma idéia simples: nosso sentimento da vida varia, às vezes até de um 

momento para o outro. Nossa condição de seres humanos não nos parece sempre a 

mesma. Se pensarmos na mais básica e popular das diferenças, poderíamos dizer que 

há otimismo e pessimismo, e que comédia e tragédia (alegria e tristeza, filmes alegres e 

filmes tristes, que acabam em “happy end” ou nos fazem chorar) correspondem a essa 

dicotomia. A sabedoria popular tem lá sua verdade, mas essa é uma dessas verdades 

que, de tão genéricas, não servem para muita coisa.

Tentemos nuançar um pouco essas nossas visões sobre nossa condição. Há 

momentos em que sentimos que estamos miseravelmente sozinhos num universo que 

conspira contra nós: “Logo eu, que sou uma pessoa boa (fraca às vezes, mas boa),  

sincera, honesta e que se guia pela verdade do coração. Tudo inútil, o mundo é injusto e 

cruel, e eu sou sua vítima, apesar de estar convicto de minha correção.” Atire a primeira 

pedra quem nunca se entregou a essa auto-comiseração ao estilo “eu quero a minha 

mãe!”. Essa é uma atitude melodramática.

Noutro momentos, sentimo-nos sozinhos, mas fortes: “Que se danem essas 

limitações babacas e medíocres do mundo. Agora eu vou até o fim, custe o que custar. 

Há algo a ser feito, é fundamental que alguém o faça, e eu vou fazê-lo. É preciso, 

mesmo que eu saiba que não há solução possível para o problema.” São nossos 

momentos de heróis trágicos.

Há ainda a possibilidade de cantarmos com o ministro Gilberto Gil: “Tudo, tudo, tudo 

vai dar pé”: “Somos capazes de lidar com isso. Vai ser preciso inteligência, coragem e 

ação coordenada. São problemas complexos, mas viver é isso, né? Encarar os 
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problemas e resolvê-los. Só assim se vive melhor e a vida vale a pena.” A essa visão 

solar damos aqui o nome de cômica: se tudo pode ser ajeitado, podemos rir disso tudo, 

ainda que haja momentos duros, sem a menor graça. Trata-se de uma idéia bem ampla 

de comédia, que inclui tanto a comédia escancarada como, por exemplo, a comédia 

romântica (entre outras variantes).

E há ainda dias, ou momentos, em que nos sentimos como Pernalonga, Pica-Pau, 

Chapeleiro Louco ou Groucho Marx: “Nada disso me diz respeito, nada disso faz 

sentido. O mundo é uma casa de loucos, e tudo que podemos fazer é aumentar a 

confusão e dar risadas. Neste mundo transformado em picadeiro ou desenho animado, 

vale tudo, de nonsense a dedo no olho.” É quando achamos que a vida é uma farsa.

É claro que você poderá imaginar muitas nuances e combinações. Tudo bem, mas 

essas nos parecem as atitudes básicas. Como dissemos, há dias em que levantamos 

trágicos, almoçamos cômicos, voltamos ao trabalho farsescos e enfrentamos o trânsito 

de volta para casa melodramaticamente.

Em termos de roteiro, trata-se, no sentido em que apontou Esslin, de sugerir uma 

atitude geral. É um desdobramento e uma especificação da questão crucial colocada 

por Lumet (vide o capítulo 1): qual é a “intenção” do filme? Com que disposição você 

deseja que as pessoas saiam do cinema?

Mas, como na vida, as combinações são possíveis.

Seguindo uma sugestão de Northrop Frye (“Anatomia da crítica”, p.162), dividiremos 

nossas considerações sobre os gêneros em dois sentidos, um atento à estrutura do 

enredo, outro às variações de tom. São, de fato, dois modos diferentes de usar palavras 

como “trágico” ou “cômico”. É possível destacar estruturas de enredo fundamentais que 

distinguem os quatro gêneros citados. Mas, ao mesmo tempo, durante uma narrativa 

com um enredo de determinado tipo, podem (e devem) ser feitas muitas variações de 

tom (sobre variações tonais, vide o capítulo 6).

a) Melodrama

Comecemos pela fórmula básica: o personagem é isolado do congraçamento social, 

e nós, espectadores, compartilhamos o seu ponto de vista, o seu sofrimento. Esse 

isolamento é simbólico, pode ocorrer de inúmeras formas (não se trata do cara ser 

exilado na Patagônia). O fundamental é criar uma situação através da qual o espectador 

possa compartilhar da sensação de solidão e desamparo do protagonista. O “mundo” se 

contrapõe ao “herói” do melodrama como um bloco opaco, incompreensível e cruel, que 

se abate sobre ele com a força cega e total de uma tempestade. Sendo uma vale de 

lágrimas, o melodrama não se importa muito com a unidade dramática. Os 

acontecimentos “se abatem” sobre o sofredor, que se debate numa conspiração 

universal e sem fim contra ele. Dito de outro modo, a situação dramática do melodrama 
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é simples. O que ocorre são “complicações” no desenrolar da história: fulano quer ver o 

irmão doente, que mora do outro lado do país. Ele sai em sua jornada, e “tudo” lhe 

acontece: assaltos, furacões, trapaças – mil peripécias. Mas a situação é simples: ele 

quer chegar até o seu irmão. Assim, o desenlace também será simples, já que não há 

muito a “desenlaçar”. Na verdade, não há diferença entre desenlace e clímax: como 

todas as peripécias repetem o desenho da situação, há apenas “uma última”. A luta 

derradeira de Rocky, sua uma última prova. Se passar por ela, encontrará seu irmão. A 

emoção transborda nessa cena: ele sofre até os limites humanos, os elementos 

plásticos e a trilha gritam junto com o personagem.

Sintomaticamente, um dos filmes fundadores do melodrama no cinema é “Órfãs da 

tempestade” (“Orphans of the storm”, D. W. Griffith, 1921). A “tempestade” do título é a 

revolução francesa, e as órfãs são órfãs mesmo: duas irmãs, órfãs, jogadas no 

torvelinho de Paris em 1789. E uma é cega. A única arma que elas têm para lutar contra 

a impressionante sucessão de desgraças e desencontros é o coração puro. O Mal 

aparece sob a forma dos dissimuladores: eles são o oposto dos puros de coração. Têm 

intenções ocultas, não transparentes. A estética de exagero do melodrama (de vítimas 

de olhos cândidos e desamparados e vilões de capa e máscaras) é um esforço para 

imprimir no mundo representado – ou seja, nos olhos do espectador – uma espécie de 

“código moral em cores”, didático, assinalando onde o mal se oculta.

Uma história cheia de peripécias e uma mise-en-scène de forte apelo visual confluem 

para impactar o espectador. O sofrimento infinito do herói (o pathos) é a base para que 

o melodrama dê o seu recado moral. Porque é disso que se trata: uma peça moralista. 

O melodrama tenta tornar visível uma ordem moral num mundo aparentemente caótico. 

Por isso o filme de Griffith é tão exemplar: o mundo moderno, de disputa de interesses e 

sem ordem moral transcendental, é visto como caótico. E a sede da nova moral está na 

ingenuidade e na pureza do coração. Tudo deve se moldar a isso: o embate espetacular 

entre o caos da vida moderna e a pobre vítima isolada. É preciso co-mover, mover o 

espectador para junto da vítima.

Não há jogo de pontos de vista, já que tudo e todos são “chapados” pela identificação 

vitimizadora com o herói. A mise-en-scène é exagerada porque o espetáculo busca as 

emoções do espectador, tentando criar um elo imediato, sem recuos. Por isso não há 

espaços no melodrama para procedimentos distanciadores. Tudo é drama, e drama 

reduzido a sua essência: um homem contra o mundo.

O crucial no melodrama é a afirmação da superioridade moral do sofredor em 

relação à maldade e às ilusões do mundo. Isso pode ocorrer tanto com um final feliz 

como com a morte do personagem. Como as situações dramáticas não são complexas 

e não há apreço pela unidade dramática, os personagens são apenas veículos da 

expressão moral, antenas de concentração da emoção do espectador. Pode também 
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acontecer que um personagem “do Mal” saia do “lado negro”, como Dora, de “Central 

do Brasil” (Walter Salles, 1998). São variações da Redenção oferecida ao espectador, 

que deve sair do melodrama crente de que há um sentido, uma norma moral subjacente 

às formas ilusórias desse mundo caótico, e que a chave dessa compreensão redentora 

está na fidelidade ao próprio coração.

b) Farsa

Segundo Lumet, “a farsa é o equivalente cômico do melodrama”. Faz sentido, se 

focarmos nossa atenção na situação dramática e no seu desenvolvimento. A farsa, tal 

qual o melodrama, não se interessa pela unidade dramática. O desenvolvimento de uma 

farsa não é um contínuo desdobramento de um mesmo sistema de forças, e sim uma 

sempre surpreendente sucessão de situações novas e arranjos. A farsa é episódica. 

Não se leva a sério o suficiente para manter um arco dramático suspenso. Ou melhor, 

não leva o mundo suficientemente a sério para acreditar que existam desenvolvimentos 

unitários, movimentos com sentido na ação humana. O grupo Monty Phyton, que faz 

uma hilariante farsa, na tradição inglesa do nonsense, tem uma fita de vídeo com 

esquetes cômicos reunidos sob o título “E, agora, algo completamente diferente”. Esse 

é um princípio da farsa: a surpresa nos desconcerta e nos faz rir.

Tomemos uma forma específica da farsa como exemplo de semelhança em relação 

ao melodrama: o qüiproquó, que no seu sentido original quer dizer “um no lugar do 

outro”. Uma troca de identidades causa uma série de confusões. A troca de identidades 

é também comum no melodrama.

A forma de tratamento da troca de identidades é reveladora das semelhanças e 

diferenças entre os dois gêneros. Em ambos os casos, trata-se daquele tipo de 

“complicação” que não advém dos movimentos de uma situação dramática em 

desenvolvimento, mas são acontecimentos casuais, na conta do caos do mundo.

Mas no melodrama esse caos provoca sofrimento, que se prolongará até que a “voz 

do coração” (o olhar superior da emoção, que vê além das aparências) revele as 

verdadeiras identidades dos envolvidos.

Na farsa, se houver “revelação”, ela será apenas mais um número, mais uma 

“jogada” com as aparências. Como diria o Agente 86, o esperto Mr. Maxwell Smart, “o 

velho truque de revelar qual é o truque”. Para a farsa, as aparências são tudo. O que 

não quer dizer que os personagens não sofram: quem dança com o cinismo é a própria 

farsa, o modo farsesco de narrar, não seus personagens (pelo menos não 

necessariamente). Mas um personagem de farsa pode sofrer o pão que o diabo 

amassou, e nós só riremos dele. Esse é o objetivo da farsa, praticamente o inverso do 

melodrama: nos afastar de tal forma dos personagens que toda dor que lhes seja 

infligida nos faça rir. O protótipo da farsa é o mais que clássico escorregão na casca de 
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banana.

O efeito geral é o esvaziamento emocional do mundo. O riso franco abole o 

“coração”. “Sem dó nem piedade” é a cruel divisa do incrível exército dos farsescos 

brancaleones em “O incrível exército de Brancaleone” (“L'armata Brancaleone”, Mario 

Monicelli, 1966) – que são sempre inferiores a nós, como já dizia Aristóteles.

O dramaturgo e roteirista Luis Alberto de Abreu põe as seguintes palavras na boca 

do professor de sua peça “Masteclé - Tratado geral da comédia”:

“Como regra geral rimos do que consideramos defeito, do que consideramos menor que nós. 
Às vezes, rimos de nós mesmos porque percebemos que somos menores do que 
imaginávamos. É como se o ser humano devesse ter um padrão: jovem, forte, bonito, 
inteligente, potente. Tudo o que estiver abaixo desse padrão, fora dessa proporção, é objeto do 
riso humano: a impotência, a burrice, a feiúra, a fraqueza ou covardia, a meninice ou a velhice. 
Mas só vamos rir se o defeito não tiver conseqüência dolorosa que possa nos emocionar. E 
mais vamos rir quanto mais exagerado for o defeito.

Rimos dos defeitos do caráter – covardia, avareza, falsidade e outros -; dos defeitos do 
pensamento – tolice, falha, ausência ou exagero da lógica – dos defeitos físicos – mancos, 
tortos, pensos, impotentes – dos defeitos de comportamento – caipiras, tímidos, doidos, gente 
que fala sozinha, pessoas que não sabem se portar, se vestir, etc.

Rimos também daquilo que nos mete medo: rimos da morte, da autoridade, dos tiranos. É 
claro que rimos de forma que a autoridade não perceba nossas intenções, o que a transforma 
num tolo, ou quando estamos distantes para que nosso riso não tenha conseqüências.

Rimos também, e muito, de qualquer referência às partes baixas do corpo. Imagens do 
corpo, da bebida, da comida, da satisfação das necessidades naturais e da vida sexual, 
principalmente se essas imagens forem exageradas. Ou seja, rimos de inúmeras coisas e 
comédia se faz de inumeráveis formas.”

Esses personagens inferiores da farsa – que como diz Abreu podem ser nós 

mesmos – são postos a uma distância “risível” por uma série de recursos de 

rebaixamento: mecanização dos gestos, como Carlitos em “Tempos modernos” 

(“Modern times”, Charles Chaplin, 1935), exagero (comilões) e repetição (maníacos) 

dos comportamentos, contaminação pelas “partes baixas” (o humor popular grotesco, 

de Rabelais a “A praça é nossa”) e por aí vai.

Em todos esses procedimentos, há uma caricaturização do mundo. Digamos que a 

farsa tende ao desenho animado. E não só pelos traços caricaturais, mas também pelo 

princípio de irrealidade, em dois aspectos cruciais.

O primeiro é a inconseqüência. Não há heroína de novela da Televisa que sofra mais 

que o Coiote do Papa-Léguas. Mas, dois segundos depois de despencar do enésimo 

precipício, lá está ele armando o próximo golpe. Não há tempo nem chance para o 

prolongamento do sofrimento: ele é também um número, mais uma variedade do show 

da vida...

O segundo, aparentado, é a abolição das regras deste mundo. No limite, tudo é 

possível. Na farsa, como diria Tom Zé, “geladeira já teve febre e penicilina teve 

bronquite”.

Juntando as pontas, o absurdo farsesco faz vítimas indiscriminadamente, sem 
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vitimização, num espetáculo onde todos “combatem o bom combate, difícil saber o que 

é sangue, o que é suco de tomate” (no verso de tom farsesco de Luiz Fernando 

Veríssimo).

Suspendendo o princípio de realidade, a farsa libera geral o princípio do prazer: sexo 

exagerado, violência exagerada, gozação exagerada. Os desejos reprimidos correm 

soltos. E rimos no meio do salão, fantasiados de pierrôs e colombinas.

Como todos os carnavais, a farsa se apóia em seus limites, na quarta-feira de 

Cinzas. O riso frouxo desata os nós das cordas que, sabemos, sustentam o nosso 

mundo. Há uma dialética entre ordem e desordem no cerne da farsa, não apenas 

filosoficamente (todos os estudos antropológicos de carnavalizações afirmam a função 

renovadora da ordem dessas inversões festivas), mas na própria economia narrativa. 

Apesar de Groucho Marx chegar perto, é impossível compor uma “farsa 100%”. 

Morreríamos de rir. Os episódios que se alinhavam em sucessão são entremeados de 

“momentos de normalidade”, de retorno à norma – só para puxar o tapete mais uma 

vez.

A realidade está sempre ali, debaixo do tapete. Isso pode ser manipulado de diversas 

formas. Observamos a tal dialética na introdução “normal” de uma piada, que dá o chão 

para a surpresa da descarga liberadora do riso, que sabotará a normalidade. Mas está 

também, de modo muito mais complexo e instigante, no genial arranjo entre real e 

farsesco de “M*A*S*H” (Robert Altman, 1970). Durante a Guerra do Vietnã, Altman 

montou um “circo farsesco” no núcleo mais exposto do horror da guerra: um hospital de 

campanha. O “verso e reverso” da dialética farsa-real não pára de “dar voltas” que, 

fazendo-nos rir o tempo todo, também nos deixa esquecer a referência real. O caos é 

projetado sobre um real mostrado como absurdo e, por isso, frente ao qual o espectador 

é “liberado”, ou seja, é capaz de se distanciar (passar “M*A*S*H” nas escolas 

americanas hoje talvez fosse vital para a saúde mundial).

A dialética farsesca cabe em qualquer situação, já que trabalha sobre os defeitos 

humanos e, como devem lembrar todos os que sabem que na vida “quanto mais quente 

melhor”, “ninguém é perfeito”.

c) Tragédia

A tragédia é composta pelo desenrolar implacável de uma situação dramática que 

não permite solução. Tal como no melodrama, um homem se verá sozinho, isolado do 

congraçamento social. Mas diferente de lá, o universo não será uma conspiração 

perversa que o vitimará, e nós não estaremos identificados, e enclausurados, na 

perspectiva da vítima. Tanto personagem como público compreenderão o que está em 

jogo. E será a partir de uma decisão, de uma ação dramática do personagem, que o 

Destino se abaterá sobre ele. Na tragédia, o personagem não sofre as ações do mundo, 
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ele age sobre o mundo. Passamos da voz passiva à voz ativa.

É preciso que façamos, seguindo os passos do imprescindível “Tragédia moderna” 

(Raymond Williams, 2002), considerações sobre a configuração contemporânea da 

tragédia.

Tornou-se comum afirmar a impossibilidade da tragédia hoje (veja-se “A morte da 

tragédia”, de George Steiner), devido, basicamente, à inexistência de uma ordem 

cósmica transcendente contra a qual atuaria a ação desmedida do herói trágico. 

Paralela a essa impossibilidade, o uso corriqueiro do qualificativo de “trágico” para 

“acidentes” comuns (trânsito e guerras são os grandes exemplos) seria mais uma 

manifestação dessa perda da dimensão cósmica da vida, o que levaria a essa espécie 

de “inflação vocabular”.

Williams não só investe contra essas idéias, mas o faz de um modo que esclarece 

muito sobre a tarefa contemporânea de escrever ficção. Em primeiro lugar, ele diz que a 

argumentação acima referida é um academicismo, já que se baseia numa pretensa 

“ordem” que haveria na Grécia e hoje já não há. Segundo Williams, essa “ordem” é uma 

abstração dos “schollars” contemporâneos, construída, justamente, a partir da leitura de 

tragédias clássicas. Quer dizer, cada autor trágico clássico, no próprio ato da escrita, 

punha em foco, de modo dramático, algum aspecto da ordenação da vida grega 

(perceba-se a semelhança dessa idéia com o que dizíamos no capítulo 1, sobre 

“escrever para tornar visível o que se anteviu”).

A nossa época, como todas as outras, tem suas próprias regras, de modo variado e 

espalhado pelas muitas dimensões da vida. Dizer que “não há uma ordem” é tomar 

como medida o tipo de ordenação de outra sociedade. Pelo mesmo motivo, nega-se a 

percepção popular do caráter “trágico” dos “acidentes”, que só são “acidentes” por falta 

de mediação, de visão capaz de conectar esses acontecimentos às ações que os 

provocam. Automóveis (e mortes no trânsito) e civilização contemporânea não são 

coincidências.

Tradicionalmente, diz-se que para termos uma tragédia é preciso um herói capaz de 

uma ação irreparável, que desafia, de modo frontal e irreconciliável, a ordem do 

universo, acarretando a destruição do desafiante. Mesmo essas características, sempre 

segundo Williams, devem ser vistas em perspectiva histórica. Sobre a ordem, já vimos 

que ela é particular a cada sociedade, e deve ser descoberta (ou posta em foco 

problemático) através da própria escrita. A “ação irreparável” – aquela ação 

“desmedida” que impossibilita a reconciliação do herói com o mundo e o conduz à morte 

– também não pode ser vista como algo universal, já que mesmo a morte tem um 

sentido variável, de acordo com a sociedade e o momento histórico. Apenas para 

sublinhar a pertinência dessa questão, lembremos do momento crucial de “Terra em 

transe” (Glauber Rocha, 1967), em que Sara pergunta a Paulo Martins: “O que prova a 
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sua morte, Paulo?”. Ou seja, é posto em questão o sentido dessa morte trágica. Por fim, 

a “destruição do herói” também precisa ser recolocada numa perspectiva histórica, já 

que é uma característica tida como essencial devido a uma leitura individualista, 

centrada apenas no personagem. Tematizando questões cruciais ainda em aberto, 

dilemas não encerrados da sociedade, a tragédia promove a destruição do herói sim, 

mas dentro do movimento de forças desencadeado por ele, o que é mais importante e, 

inclusive, costuma ser objeto de representação e balanço depois da morte do 

protagonista.

Ou seja (e resumindo), uma tragédia é uma dramatização de alguma contradição 

social, representada numa situação dramática insolúvel, que provocará a destruição dos 

personagens e, no mesmo movimento, revelará quais forças são essas que causaram 

sua destruição. Escrever tragédias é buscar essas situações insolúveis e explorar-lhes 

as conseqüências sem remissão e vitimização (melodrama), sem ironia (farsa) e sem 

desviar-se do “nervo exposto” por alguma conciliação hábil (comédia).

“Longa jornada noite adentro” (“Long day's journey into night”, Sidney Lumet, 1962), 

peça de Eugene O'Neil, adaptada para o cinema por Sidney Lumet, é chamada por 

Williams de “tragédia privada”, na qual os personagens se consomem em seu 

irremediavelmente fracassado esforço de se comunicar com os familiares.

Além do modo de tratamento, já comentado, que separa melodrama e tragédia, é 

bom reforçar a separação entre a “necessidade” que preside o desenvolvimento trágico 

– que explora algum aspecto da ordenação social que produz a morte – e a gratuidade 

das peripécias do melodrama, criadas para potencializar o espetáculo moralista. Quer 

dizer, mesmo que o melodrama leve o “seu solitário sofredor” à morte, isso não fará 

dele algo próximo da tragédia. Pode haver momentos de tom melodramático numa 

tragédia – um momento no qual o herói se sinta uma vítima – mas a estrutura do enredo 

é diferente. E isso não é alguma “regra” surgida sabe-se lá de onde, mas resultado do 

conflito inconciliável que deve estar no centro de uma narrativa para que ela seja uma 

tragédia. Outra maneira de dizer quase o mesmo é dizer que “querer” fazer uma 

tragédia não é consegui-lo. “Abril despedaçado” (Walter Salles, 2002) tenta e não 

consegue. Não há um conflito insolúvel que obrigue à morte de Paco (diferente do caso 

do livro de Kadaré, onde o código de honra, o “kanum”, espraia-se por todos os 

domínios da vida, levando o protagonista a uma situação irreconciliável).

d) Comédia

Tal como a entendemos aqui, a comédia é o desenvolvimento de uma situação 

dramática, com unidade, e chegando a um reequilíbrio conciliado. Um final feliz, uma 

festa de reconciliação. Mas mesmo separando, para fins analíticos, a comédia do riso (o 

desenvolvimento e a “festa” final podem provocar apenas sorrisos de participação), isso 
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não quer dizer que toda história com final feliz será uma comédia. Se não houver uma 

situação dramática e progressão unitária, teremos ou um melodrama ou uma farsa 

(estruturas de enredo mais episódicas). Neste nível estrutural (sem levar em 

consideração o tom), a comédia diferencia-se da tragédia por não “bater de frente”, 

“buscar as contradições irreconciliáveis” da época, mas, ao contrário, por buscar 

“driblar” essas contradições, estabelecendo pactos que permitem à vida prosseguir.

O canônico “e viveram felizes para sempre” é revelador. Primeiro, porque sente a 

necessidade de afirmar a eternidade do arranjo, justamente para tentar afastar o 

fantasma de sua precariedade. Os pactos, ainda que necessários, são sempre 

provisórios, finitos. Uma comédia tem que acabar na festa da conciliação, porque, se ela 

durar até o dia seguinte, a impressão de “solução” se desfaz.

Fellini é mestre em aproveitar-se dessa franja entre a festa e o depois da festa. Em 

“Os boas-vidas” (“I viteloni”, Federico Fellini, 1953), por exemplo, o personagem de 

Alberto Sordi volta para a casa, onde mora com a mãe, depois da festa de carnaval. O 

impacto da “luz fria” do dia não nega a felicidade da festa, mas se contrapõe a ela, 

completa-a com a “impossibilidade de solução” da vida que continua. Em “A doce vida” 

(“La dolce vita”, Federico Fellini, 1960), há um momento muito semelhante, quando 

Marcello (Marcello Mastroianni) vai com o pai, de visita a Roma, a um antigo cabaré, 

que o velho freqüentara quando jovem. A festa já acabou e um palhaço sai de cena 

tocando numa flauta, melancolicamente, a famosa frase musical de Nino Rota.

É o que Eric Bentley (“A experiência viva do teatro”) aponta com a expressão “não 

leve as coisas para esse lado”, ou o que Northrop Frye também destaca, dizendo que 

na comédia costuma haver um ponto (em geral o desenlace) no qual tudo está por um 

fio, sendo o fim trágico afastado, em geral, por uma reviravolta da história.

Uma mesma situação dramática pode receber um tratamento cômico ou trágico. 

Afinal, o material – os conflitos humanos – é o mesmo. Como diz Etienne Souriau, “não 

existe situação cômica em si” (“As duzentas mil situações dramáticas”, p. 36).

A “comédia séria” – da qual a comédia romântica é a vertente mais famosa – é 

aquela em que não rimos, ou rimos só às vezes. Acompanhamos os personagens 

resolvendo seus problemas, o que, neste caso, deve ser feito com todas as 

preocupações de preparação e lógica – e não com “mágicas” farsescas.

Isso tem uma conseqüência fundamental: neste tipo de comédia temos uma narrativa 

baseada na compreensão de todos os pontos de vista envolvidos. Não se trata nem de 

ridicularizar (farsa), nem de confrontar em bloco (tragédia), nem de entregar-se à 

comiseração (melodrama). Trata-se de tomar os pontos de vista em questão e agir para 

harmonizá-los. Estamos no extremo oposto da visão essencialista-moralista do 

melodrama, que divide o mundo entre Pureza e Engano. Na comédia, todos são vistos 

como “partes interessadas”, e as ações devem ser eficientes (dramaticamente 
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eficientes, superando os conflitos). As aparências são o mundo, não no sentido de 

suspensão do peso das relações, compromissos e violências, como na farsa, mas, ao 

contrário, para serem postas de acordo, segundo o interesse de quem age. Forçando 

um pouco a sistematização, poderíamos talvez dizer que a farsa tem vocação 

anarquista; a tragédia, vocação revolucionária; o melodrama é assistencial, e a comédia 

é o modo de democracia formal.

Deixando de lado a filosofia política, em termos narrativos isso quer dizer que a 

progressão dramática terá que se fazer através do entrecruzamento de focos narrativos 

ou, pelo menos, pelo deciframento das perspectivas alheias, a partir de um foco situado, 

nunca absolutizado. Os personagens da comédia serão apresentados sempre “em 

situação”, vendo-se agindo em função da ação e do olhar alheios. A comédia é a forma 

do que costumamos chamar de realismo.

* * *

A partir de todas essas considerações, o mais importante para quem se propõe a 

escrever um roteiro é perceber essas formas como possibilidades plásticas, moldáveis. 

Quer dizer, não se trata de escolher um molde na prateleira das formas e recortar uma 

tragédia, ou uma farsa. Trata-se de investigar problemas, vividos por todos no dia-a-dia, 

através de ângulos de reflexão e exploração. Trata-se de experimentar tratamentos 

para essas questões. Que tratamento me possibilita tornar mais coisas visíveis a partir 

do material envolvido na história que eu estou contando?

Uma das mais ricas estratégias dessa exploração é a variação de tons ao longo da 

“estrutura do enredo”. Uma comédia – no sentido acima apresentado – poderá lançar 

mão dos recursos humorísticos explosivos da farsa, e mesclá-los com momentos de 

melodrama. Ou ter um momento onde paire a sombra da tragédia, a vertigem de se 

confrontar radicalmente, custe o que custar, com algum limite mortal, ao invés de 

negociar ou contemporizar. Veremos essas variações tonais com mais detalhes no 

capítulo 6.

EXERCÍCIO

Variações tonais

Crie três pequenos argumentos (máximo de 10 linhas 

cada) a partir de notícias de jornal. Prefira 

histórias que possam acontecer no universo de 

Acerola e Laranjinha (a favela). Mande um resumo da 

notícia, a fonte (nome do jornal e data da 

publicação), e assuma um tom para escrever seu 
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argumento: comédia, farsa, tragédia ou melodrama. 
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CAPÍTULO 5

PROJETO E ESTRUTURA GERAL

* Qual o projeto geral do filme?

* Qual a situação dramática inicial? 

Qual o desequilíbrio que exige 

solução e movimenta a história? Qual 

a situação dramática final, de novo 

equilíbrio (começo e fim da curva 

dramática)?

* Que trajetória cumprem os 

personagens principais? Modificam-se? 

Mudam de posição? Reiteram suas 

características, sem modificações?

* Quais são os grandes blocos (“atos” 

ou “movimentos”) do filme?

Que intervenções não-dramáticas (voz 

off, digressões visuais, montagens 

líricas) cruzam-se com o drama? Qual 

sua função na estrutura geral do 

filme?

Até aqui, fizemos considerações gerais sobre a formatação do roteiro: a escrita como 

exercício de busca de uma “intenção” (capítulo 1), o papel da criatividade (capítulo 2), o 

drama e as dimensões não-dramáticas (capítulo 3) e os grandes gêneros dramáticos 

(capítulo 4). A partir de agora, começamos a discutir as formas de estruturação da 

narrativa, visando orientar o trabalho de lapidação (e realização) das idéias brutas 

(capítulos 1 e 2).

Os próximos capítulos (5, 6 e 7) formam um bloco. Cada um é dedicado a um nível 

de estruturação. Pode parecer meio abstrato, mas basta um pouco de reflexão para 

entender a proposta: um guia para se compreender as complexidades de articulação de 

um roteiro. Não se trata de algo muito simples: quando assistimos a um filme, 

precisamos estar imediatamente mobilizados pelo momento presente (cena), ao mesmo 

tempo em que devemos compreender o passo na narrativa que avança (seqüência), 
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sem jamais perder a perspectiva geral (que na realização é tratada na escaleta).

Por outro lado – e talvez você esteja pensando nisso – “estruturas não existem”. 

Afinal, escrever um roteiro é escrever diálogos e rubricas. Pode parecer muita 

“geometria”, mas ela é de fato útil. Muito pouca gente escreve, como Mozart, uma 

sinfonia da primeira à ultima nota, sem correções, como que seguindo um ditado divino. 

Se você é um mortal, e não uma reencarnação de Mozart, é provável que escreva seu 

roteiro aos pedaços e depois junte as peças – o que vai fazer você voltar a um e outro 

pedaço, modificá-los, voltar a tentar encaixá-los, e assim sucessivamente, até que o 

mosaico esteja composto. Acredite, um pouco de geometria não vai fazer mal. Vamos 

falar de “atos”, “clímax”, “pontos de virada”, “ritmo” etc. Tudo isso não vai ser usado 

apenas para montar o quebra-cabeça de suas idéias. Afinal, você não acordou numa 

manhã, depois de sonhar com um monte de idéias, desordenadamente, e se matriculou 

num curso de roteiros para “montar as peças”. As idéias vêm aos poucos, uma vai 

puxando a outra, e ao mesmo tempo em que elas vão surgindo, vamos tentando 

montá-las. Assim, as novas idéias que vamos tendo (pelo menos parte delas) já 

“nascem” com “vocação” para se encaixar nos lugares que faltam no quebra-cabeça 

que está sendo criado.

Por fim, se sabemos que o quebra-cabeça vai ter um clímax – que a sensação de 

unidade surge de problemas que são suscitados e resolvidos, e outras coisas deste tipo 

–, isso nos ajuda tanto a orientar a criação e exploração de idéias como o esforço de 

articulá-las.

Agimos aqui como os poetas que analisam os poemas de outros, como exercício. 

Isso não garante o surgimento de novos poemas. Poesia – ou roteiro – se faz no árduo 

esforço da escrita das cenas (e não com idéias estruturais). Mas, como já dissemos 

antes, o criar e o criticar compõem um movimento pendular.

Resumindo tudo muito praticamente: escreva cenas (diálogos e rubricas) desde o 

início. O exercício constante da escrita espontânea se torna mais rico se for entremeado 

por momentos de reflexão, de análise de sua própria obra, além de textos e filmes de 

outros.

Algumas explicações mais detalhadas sobre os próximos capítulos: neste capítulo 5, 

o objetivo é redigir um argumento ampliado; no capítulo 6, a proposta é formular uma 

escaleta; já o capítulo 7 orienta um exercício de tratamento de uma seqüência, como 

“trailers”. Leia os exemplos, ao final de cada capítulo.

Por uma última vez, correndo o risco da redundância: não se trata de fazer o roteiro 

passo a passo. Não há lógica nem cronologia na criação – apenas na ordenação do que 

criamos. Se você ler essa apostila inteira, saberá para onde vai. Deixar para escrever as 

cenas apenas ao final, nas aulas 8 e 9, especificamente dedicadas a elas, seria um erro. 

Vá escrevendo. Papel é barato, usar o computador ainda mais. Encare esses capítulos 
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de estruturação como exercícios para que suas idéias “entrem em forma”. Para isso, é 

preciso alimentá-las todo dia.

Os grandes vetores de uma história: mudanças na situação dramática e 

nos personagens

“Qual é a história?” é uma pergunta aparentemente prosaica, mas que pode ser 

respondida de muitas e complexas maneiras. Tentemos seguir o caminho mais simples.

Quando lembramos de um filme, é muito comum fazê-lo a partir dos personagens. 

Afinal, a ficção é algo como um laboratório existencial, onde observamos e vivenciamos 

experiências humanas, e os personagens são os pólos aglutinadores dessas 

experiências.

Qual é a história de “Cidade de Deus”?

O filme é a história de como Dadinho, um pequeno malandro com uma incrível “sede 

de matar”, virou Zé Pequeno, o bandido mais conhecido da Cidade de Deus, poderoso 

e temido por toda a favela, e que terminou morto por um bando de crianças. Com sua 

ambição sem limites, Zé Pequeno é da turma de Ricardo III (William Shakespeare) e 

Scarface, personagem filmado por Hawks em “Scarface - Vergonha de uma nação” 

(“Scarface - Shame of a nation”, Howard Hawks, 1932) e por De Palma em “Scarface” 

(Brian De Palma, 1983).

É uma boa resposta – indica o principal vetor de ação do filme –, mas um vetor só 

não faz verão. Há também a história do narrador, Busca-Pé, que começa como 

moleque tranqüilo, que sonha em não ser peixeiro (profissão do pai), nem ladrão 

(“profissão” do irmão), nem polícia (mais ou menos a mesma coisa), e termina 

transformado em “Wilson Rodrigues, fotógrafo”.

Mais importante que sua ação é a observação de Busca-Pé. Zé Pequeno age, 

movimenta a história. Busca-Pé (poderíamos chamá-lo de MC Busca-Pé) observa, 

narra e comenta a história.

Esse é o desenho principal da história: Zé Pequeno age, com extrema energia, 

arrastando tudo e todos no seu movimento; Busca-Pé observa o furacão criado pelo 

bandido, dentro do qual ele tem que viver. Zé Pequeno é o furacão; Busca-Pé é o olho 

do furacão.

Apenas como sugestão, poderíamos dizer que a imagem sintética do filme, 

radicalmente esquemática, poderia ser a de um vetor (Zé Pequeno) paralelo a uma 

linha (Busca-Pé) que o segue, espelhando-o sem ser um vetor (não exerce força). Ou 

ainda: um vetor em forma de espiral (imagem do “Furacão Zé Pequeno”) no centro da 

qual está uma linha (Busca-Pé, o “olho do furacão”).
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* * *

Mas personagens só existem em relação com os outros. São, antes de tudo, partes 

do todo que forma situações dramáticas. Podemos contar, em traços rápidos, a história 

de um filme como a história de seus personagens, mas eles só se revelam para nós, 

como espectadores, através de suas ações, ou seja, em situação. Como roteiristas, 

devemos pensar “ao contrário”, da gênese ao efeito, visualizando as situações que dão 

vida aos personagens.

Falamos antes de “situação dramática”, no singular, referindo-nos ao núcleo de 

forças que tenciona a relação entre os personagens, mas isso é só um germe. Para que 

a história surja, esse núcleo deve ser desdobrado no tempo numa SÉRIE DE 

SITUAÇÕES, numa sucessão de desequilíbrios até o equilíbrio final.

“Cidade de Deus” tem partes bem definidas em suas distintas situações dramáticas.

Parte 1

Na primeira parte, Dadinho é um bandidinho-mirim (ou assim parece), dominado 

dentro do bando chefiado por Cabeleira. A situação dramática fundamental desta 

primeira parte é a de confronto entre o Trio Ternura e a polícia, com concentração sobre 

a luta de Cabeleira.

Aqui Zé Pequeno ainda nem é Zé Pequeno, e é secundário, e o foco narrativo está 

centrado em Cabeleira, que é o principal vetor dessa situação inicial.

Parte 2

Na segunda parte, Dadinho, associado ao amigo Bené, torna-se Zé Pequeno e 

juntos subjugam quase todos os traficantes da Cidade de Deus – com exceção de 

Cenoura. Com o império estabelecido, a luta de Zé Pequeno é, num nível, para manter 

a “pax”, bancando todos os que o perturbam (ladrões “chinelos”, como os moleques da 

Caixa Baixa, assassinos como Neguinho ou o potencial inimigo, Cenoura). Mas o 

confronto fundamental, dramático, é com Bené, amigo e adversário no modo de 

conduzir o poder.

Na segunda metade deste bloco, Bené tem sua própria “ascensão e queda”. Seu 

confronto é com Pequeno, pelo estabelecimento de métodos de dominação da favela 

menos violentos e, por fim, pela sua fuga individual do tráfico. Sua morte tem a 

ambigüidade da Cidade de Deus (“se correr o bicho pega, se ficar o bicho come”): 

morre no lugar do truculento Zé Pequeno, de quem Neguinho queria se vingar; mas 

também morre porque impediu Zé Pequeno de levar a truculência contra Neguinho até 

o fim.

Temos aqui uma situação dramática complexa: Pequeno e Bené formam uma só 
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força, contra tudo e contra todos. Mas entre eles há também uma disputa. O filme 

explora a complexidade da situação trocando de foco narrativo: num primeiro momento, 

acompanhamos o avanço irrefreável de Zé Pequeno com o foco sobre ele. A seguir, o 

foco concentra-se em Bené, que lida com o poder de outra forma, mais conciliadora que 

confrontadora. Essa oposição vai explodir no clímax dessa segunda parte, e do filme 

todo: a cena da festa onde Bené é assassinado (há uma análise dessa cena no capítulo 

8).

Há ainda, na segunda parte, um sub-confronto, fundamentalmente de alívio cômico 

(mas de importância para caracterização do personagem). Frustrado, Busca-Pé tenta 

enfrentar tudo e todos, como os bandidos. Mas “é um comédia”, e só consegue fazer 

comédia de erros. Essa situação dramática secundária é de gênero cômico, e não 

trágico, como a do núcleo principal.

Parte 3

Na última parte, Zé Pequeno, sem Bené, perde as medidas da ação, e seu confronto 

com o mundo – o inimigo Mané Galinha é quase uma desculpa, um pára-raios para a 

fúria de Pequeno – torna-se uma guerra infernal. A própria situação dramática soçobra: 

o conflito de honra, incendiado pelas armas traficadas pela polícia, degenera em 

barbárie.

O núcleo dramático secundário, em que Busca-Pé tenta lidar com os bandidos, 

ganha peso, com sua conquista da posição de fotógrafo. Há aqui um deslocamento da 

comédia de erros para uma “comédia séria”, no sentido (discutido no capítulo 4) de um 

conflito passível de solução.

a) Três partes?

Tornou-se lugar-comum falar da necessidade das três partes de uma narrativa 

(esculpidas em bronze por Syd Field). Doc Comparato resume bem esse axioma:

“Primeiro ato: exposição do problema

 situação desestabilizadora

 uma promessa, uma expectativa

 antecipação de problemas

 APARECE O CONFLITO

Segundo ato: complicação do problema

 piora a situação

 tentativa de normalização, levando a ação ao limite

 CRISE

Terceiro ato: clímax
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 RESOLUÇÃO” (“Da criação ao roteiro”, p. 188)

As três partes de “Cidade de Deus”, à primeira vista, parecem confirmar a regra de 

ouro. Entretanto, não é bem assim. Se atentarmos para as relações entre as situações 

dramáticas de cada parte do filme, veremos que as coisas são mais complexas. O 

roteiro de Bráulio Mantovani é resultado da adaptação de um romance extremamente 

complexo, com dezenas de situações dramáticas que, se reúne as “três partes”, é 

apenas como resultado de saltos no tempo, e não como desenvolvimento de um mesmo 

núcleo.

Bráulio esforçou-se, com muito sucesso, para concentrar dramaticamente o material 

do filme. Reduziu em muito o número de personagens, e amarrou-os em torno de 

situações dramáticas comuns e relações secundárias, mas conectadas a essas 

situações. Mas basta um exercício imaginativo simples para tornar-se evidente que não 

há necessidade das “três partes”. Num filme com mais meia hora, seria possível um 

“quarto tempo”, com Busca-Pé tendo se mudado para, digamos, o bairro de Botafogo, 

trabalhando como fotógrafo (de publicidade, poderíamos pensar), e voltando a Cidade 

de Deus para fazer um “ensaio” para uma revista estrangeira. Que tal? Afinal, por que 

não? Nova situação, novo ato. Ou, se quiséssemos manter Pequeno como vetor da 

unidade dramática, ele poderia, ao invés de morrer, ser preso. O quarto ato seria na 

cadeia, onde ele conheceria os caras do CV e...

É claro que se pode dizer que “Cidade de Deus” é um caso atípico, por sua 

complexidade, que “força a barra” da unidade dramática. Bom, mas “casos atípicos” são 

também casos, não? Onde está a “necessidade” dos três atos?

Mas seria possível ainda outra objeção a essa contestação dos três atos: pode-se 

dizer que pouco importa essas reviravoltas na história de Zé Pequeno. Poderíamos criar 

mais “sete vidas” para ele – até ele se tornar um traficante de armas em Hong Kong, sei 

lá –, e sempre existiriam, segundo os defensores de Syd Field, os “três atos de ferro”: 

um início, um desenvolvimento (em quantas sub-partes forem) e uma conclusão; 

começo, meio e fim.

Nossa resposta final: ok, começo, meio e fim existem em qualquer coisa (um sorvete, 

o planeta Terra, o amor). Só não valem para coisas impensáveis: Deus, o conjunto dos 

números naturais, o universo, Moon-Rá e, talvez, o Dr. Roberto Marinho. Mas neste 

caso, o que resta dos “três atos” é simplesmente uma tautologia, uma obviedade inútil: 

se tivermos cinco reviravoltas radicais numa história, qual a utilidade de as agruparmos 

em três partes?

Francis Vanoye, autor do ótimo “Scénarios modèles, modèles de scénarios” 

(traduzido para o espanhol como “Guiones modelo y modelos de guión”), fala em 

estruturas de dois atos, como “Nascido para matar” (“Full metal jacket”, Stanley Kubrick, 
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1987), de quatro atos, como “Marrocos” (“Morocco”, Josef von Sternberg, 1930), e de 

cinco atos, como “Ben-Hur” (William Wyler, 1959). Isso nos parece muito mais útil: o 

número de atos (ou partes) de um filme é definido pelo número de transformações 

radicais em suas situações dramáticas.

Concluindo: no nível de estruturação que estamos considerando nesse capítulo (ver 

o exemplo em anexo, que foi parcialmente comentado acima), o que importa é definir 

quais serão estas configurações, quais serão as “estações” da viagem, a série de 

situações dramáticas. Além disso, como vimos acima, importa definir os focos narrativos 

fundamentais, através dos quais serão observados os desenvolvimentos de cada 

situação. Estas são as tarefas fundamentais para desenhar o que chamamos de 

“estrutura geral” do projeto.

A dimensão épica (ou “solte a franga” ou ainda “TV Pirata e Jean-Luc 

Godard”

Como também podemos observar através do exemplo de “Cidade de Deus”, há 

ainda uma outra dimensão para completar o desenho do projeto: a dimensão épica, a 

definição das estratégias fundamentais que serão empregadas para “dar um passo 

atrás” em relação ao desenrolar do drama, possibilitando observá-lo “de fora” e 

comentá-lo.

É claro que essa dimensão pode estar ausente, e então teremos um drama “100% 

puro”, em que cada momento é um passo na progressão dramática, uma ação que 

altera, em alguma medida, uma situação dramática. No limite, uma narrativa assim 

seria, literalmente, “de tirar o fôlego”, não permitindo nem momentos de pausa, de 

“respiro”, ao espectador. Isso é raro. Mas é comum que esses momentos de pausa 

sejam apenas isso: descansos, não se configurando como momentos de comentário do 

drama. Nesses casos, nos quais nenhum narrador “mostra a cara” – tudo convergindo 

para que tenhamos, incessantemente, a impressão de um presente imediato e contínuo 

(criação da impressão de uma cena ao vivo) –, essas cenas de respiro são chamadas 

(basta ver os manuais) de “cenas de transição”, nas quais, no máximo, aproveita-se 

para “passar alguma informação” ou caracterizar melhor um personagem.

Entretanto, como mostra “Cidade de Deus” – e a já sólida linha de trabalho dos 

grupos mais modernos da TV brasileira (“Comédia da vida privada”, especiais e 

minisséries de Guel Arraes, Furtado, Adriana e João Falcão, entre outros, todos 

herdeiros da histórica “Armação ilimitada”, de Antonio Calmon) –, o uso de narrações e 

comentários pode dar, realmente, uma “outra dimensão” às narrativas audiovisuais. De 

certa forma, esses grupos de vanguarda do audiovisual brasileiro são os “pop-hereges”, 

herdeiros contemporâneos da revolução do cinema moderno; basta lembrar que 

Antonio Calmon foi assistente de direção de Glauber Rocha em “Terra em transe” 

61



(1967).

Em “Cidade de Deus”, a narração é de Busca-Pé. Ele é o MC do filme, e costura a 

narrativa visual, pontuando os começos e fim de blocos; comentando as cenas tanto 

com julgamentos como com informações; fazendo digressões explicativas do 

funcionamento do tráfico. Isso confere ao filme uma visão bem mais complexa e 

abrangente (permite, por exemplo, resumir vastos conteúdos informativos e sumarizar 

amplos períodos temporais). Em termos estilísticos, essa mediação de Busca-Pé 

permite momentos de montagem que enriquecem o padrão rítmico da narração do filme 

– basta lembrar o resumo da história da Boca dos Apês, passando por Grande, 

Cenoura, Neguinho e chegando, em segundos, a Zé Pequeno.

Também em “A coroa do imperador”, um narrador serve de “gancho” para uma série 

de digressões mais importantes que o “draminha” de Acerola e Laranjinha tentando 

descolar uma grana para ir ao passeio.

Mas outros recursos de comentário podem ser planejados: uma trilha sonora pode 

servir para isso – como a trilha de antigas bandas de rock de um só sucesso, em 

“Houve uma vez dois verões”, jogando sobre a narrativa um olhar levemente nostálgico, 

que é reforçado pelo título, citação de “Houve uma vez um verão” (tradução de 

“Summer of 42”, Robert Mulligan, 1971), clássico sobre iniciação sexual. O exemplo do 

filme de Furtado serve para nos lembrar de algo fundamental: o cinema é um meio 

narrativo “multicanal”. Em “Dois verões” o foco narrativo é o jovem Chico, que vive sua 

iniciação. Mas na trilha há uma outra voz, mais velha e experiente, como que 

assobiando uma música que Chico não conhece. Podemos contar uma história no 

cinema “orquestrando” vários “narradores”: uma “voz” pode pintar as cores do cenário, 

outra colocar as músicas, enquanto outra comenta a ação – e pode haver até mais de 

uma nessa função, como em “Cassino” (“Casino”, Martin Scorsese, 1995). Você é o 

roteirista. Pense que o drama está passando na tela, e crie um grupo imaginário 

assistindo e comentando o filme; entre eles, pode haver personagens do próprio filme, 

com a mesma idade que eles têm na tela, mais velhos, ou até mais novos (por que 

não?); pode haver outros, como essa “voz” mais velha de “Dois verões”. Se você 

radicalizar mais um pouco e imaginar que, ao invés de assistir o filme e o comentar, 

essa platéia de narradores está vendo o filme num “supercomputador”, com capacidade 

para alterar a história, talvez você chegue a um episódio bem enlouquecido de 

“Comédia da vida privada” ou, quem sabe, a um filme godardiano, onde, como disse o 

próprio, há “começo, meio e fim, mas não necessariamente nesta ordem”. Aliás, antes 

de trabalhar na Rede Globo, Guel Arraes teve uma curta passagem como assistente de 

Godard e um longo período como assistente de Jean Rouch, o documentarista que 

Godard tem como mestre. Um último comentário nessa digressão sobre digressões. 

Rouch, em “Moi, un noir” (Jean Rouch, 1958), fez, na realidade, exatamente o que 
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estamos sugerindo como exercício de imaginação: passou um filme documentário para 

os três caras “documentados” que, tremendos gozadores, não pararam um segundo de 

gozar um ao outro, enquanto narravam a história. Rouch gravou tudo e pôs a 

brincadeira como trilha sonora desse filme, que Godard aponta como precursor da 

Nouvelle Vague.

EXEMPLO DE ANÁLISE:

PROJETO E ESTRUTURA DE “CIDADE DE DEUS” 

(retomada resumida da análise feita no capítulo)

“Cidade de Deus” quer contar a história do tráfico na Cidade de Deus.

Para isso, define um personagem (Zé Pequeno) como pivô e outro como foco 

narrativo privilegiado (Busca-Pé).

São dois garotos da mesma idade, conhecidos desde pequenos, com vários 

cruzamentos de histórias e relações em comum.

Zé Pequeno age, movimenta a história. Busca-Pé observa, narra a história.

Há momentos em que não é Zé Pequeno que está em ação – por vezes é o próprio 

Busca-Pé que “se vira”. Há momentos em que a narração de Busca-Pé é eclipsada pela 

narração cinematográfica direta. Mas o desenho principal da história é esse: Zé 

Pequeno age, com extrema energia, arrastando tudo e todos em seu movimento. 

Busca-Pé observa o furacão criado pelo bandido, dentro do qual ele tem que viver. Zé 

Pequeno é o furacão; Busca-Pé é o olho do furacão.

O filme é a história de como Dadinho, um pequeno malandro com uma incrível “sede 

de matar”, virou Zé Pequeno, o bandido mais conhecido da Cidade de Deus, poderoso 

e temido por toda a favela, e que terminou morto por um bando de crianças. Com sua 

ambição sem limites, Zé Pequeno é da turma de Ricardo III e Scarface. 

Mas, ainda neste grande desenho, há também a história do narrador, Busca-Pé, que 

começa como moleque tranqüilo, que sonha em não ser peixeiro (profissão do pai), nem 

ladrão (“profissão” do irmão), nem polícia (mais ou menos a mesma coisa), e termina 

transformado em “Wilson Rodrigues, fotógrafo”. 

Há um espelhamento de trajetórias. Dadinho vira Zé Pequeno (“Dadinho o caralho! 

Meu nome agora é Zé Pequeno, porra!”), que vira presunto por sua ambição 

desmedida. Busca-Pé vira Wilson Rodrigues, fotógrafo – e não presunto – porque 

soube (e teve sorte para) driblar o tráfico.

Os dois são os eixos, mas as situações dramáticas inicial e final não se resumem, de 

modo algum, à relação entre eles. Como Busca-Pé age pouco – só no final, e de modo 

paralelo ao desenvolvimento do núcleo dramático central –, as situações dramáticas 

estão compostas por outros personagens associados a Zé Pequeno. Vejamos como as 

situações se transformam ao longo do filme, compondo seu movimento.
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Na primeira parte, Dadinho é um bandidinho-mirim (ou assim parece), dominado 

dentro do bando chefiado por Cabeleira. A situação dramática fundamental desta 

primeira parte é a de confronto entre o Trio Ternura e a polícia, com concentração sobre 

a luta de Cabeleira.

Na segunda parte, Dadinho, associado ao amigo Bené, torna-se Zé Pequeno e 

juntos subjugam quase todos os traficantes da Cidade de Deus – com exceção de 

Cenoura. Com o império estabelecido, a luta de Zé Pequeno é, num nível, para manter 

a “pax”, bancando todos os que o perturbam (ladrões “chinelos”, como os moleques da 

Caixa Baixa, assassinos como Neguinho ou o potencial inimigo, Cenoura). Mas o 

confronto fundamental, dramático, é com Bené, amigo e adversário no modo de 

conduzir o poder.

Na segunda metade deste bloco, Bené tem sua própria “ascensão e queda”. Seu 

confronto é com Pequeno, pelo estabelecimento de métodos de dominação da favela 

menos violentos e, por fim, pela sua fuga individual do tráfico. Sua morte tem a 

ambigüidade da Cidade de Deus (“se correr o bicho pega, se ficar o bicho come”): 

morre no lugar do truculento Zé Pequeno, de quem Neguinho queria se vingar; mas 

também morre porque impediu Zé Pequeno de levar a truculência contra Neguinho até 

o fim.

Num sub-confronto, fundamentalmente de alívio cômico (mas de importância para a 

caracterização do personagem), Busca-Pé, além do emprego fuleiro, perde a namorada 

para Bené, e decide virar bandido. Até tenta, mas “é um comédia”, e só consegue fazer 

comédia de erros.

Morto Bené, Zé Pequeno perde completamente os limites. Seus confrontos crescem, 

ampliam-se em espiral: estupro; confronto pessoal com Mané Galinha; guerra com 

Cenoura/Galinha; guerra generalizada conduzindo a sua inevitável morte. Mané Galinha 

é, em princípio, o principal opositor de Zé Pequeno nesta fase final, mas ele é mais uma 

cara para um conflito que extrapola os limites até do drama. Ou seja: nesta última volta 

da espiral, não temos exatamente uma nova configuração de personagens em luta, mas 

uma dissolução da própria situação dramática – o conflito de honra, incendiado pelas 

armas traficadas para os bandidos, degenera em barbárie total.

No meio desta guerra, Busca-Pé se vira e vira “Wilson Rodrigues”. De câmera em 

punho, ele balança na corda bamba entre o desejo dos “de dentro” de ser reconhecido, 

e o desejo dos “de fora” de conhecer o que rola.

Esse final feliz de Busca-Pé é construído pela sua presença, ao longo do filme, como 

observador. Como fotógrafo, ele faz desse seu olho o passaporte de saída do furacão. 

Busca-Pé é o MC de “Cidade de Deus”: costura a narrativa visual pontuando os 

começos e finais de blocos, comentando as cenas tanto com julgamentos como com 

informações, fazendo digressões explicativas do funcionamento do tráfico.
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O contraponto de Busca-Pé a Zé Pequeno não é moralista – e isso é fundamental. O 

tráfico é, para Busca-Pé, um fato da vida. Não cabem julgamentos morais – no máximo, 

ele diz que Zé Pequeno é um “cara chato”. Com isso, logra-se um ponto de vista interno 

a Cidade de Deus, mas que não é o do tráfico. O olho do furacão faz e não faz parte 

dele.

Voltando ao fundamental, e resumindo: “Cidade de Deus” sobrepõe uma narrativa 

dramática e de ação violência, centrada nos conflitos que têm Zé Pequeno como pivô, a 

uma exposição não-dramática, épica, que mantém certa distância do fluxo das ações.

Como numa grande montagem paralela (de níveis, não de ações paralelas), o filme 

se conclui com o cruzamento (ainda que não seja um confronto de vontades) de Zé 

Pequeno e de Busca-Pé, entre a ação do chefe de exército e a observação do 

fotógrafo.

EXERCÍCIO

Um argumento bem argumentado

Escreva um “argumento ampliado” de sua história, ao 

estilo do exemplo anexo. Atente para a diferença 

entre o exemplo desta aula 5 (que trata mais do 

desenvolvimento da história no tempo, marcando seus 

pontos principais), e o exemplo da aula 1, que é um 

esboço estrutural, com as idéias ainda sem uma 

proposta de desenvolvimento. Por outro lado, ainda 

não se trata da escaleta, onde o desenvolvimento é 

detalhadamente descrito (aula 6).

Tratando-se de um argumento para um episódio de 30 

minutos, ele deve ser bem mais curto que o exemplo 

em torno de “Cidade de Deus” (máximo de 40 linhas).
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PARTE II – Da construção ao acabamento: 

técnicas de tratamento do roteiro

      Esta segunda parte visa orientá-lo em seu trabalho de desenvolvimento do 

roteiro. Ao invés de discutir as técnicas de roteiro de forma genérica e 

impositiva, optamos por organizar o texto através de uma série de perguntas 

que o roteirista deve fazer à sua própria obra.

     Cada uma das aulas é dedicada a um nível de consideração do roteiro: 

curva geral, escaleta, seqüência, cena e repetições. Não se trata de “passos 

para escrever um roteiro”, mas de níveis de consideração do trabalho, que não 

se desenvolve como a demonstração de um teorema, do princípio abstrato até 

os detalhes de mise-en-scène. Um roteirista pode começar o dia trabalhando 

num diálogo ou nas rubricas de uma cena, passar para experimentações com 

inversões temporais na escaleta, e terminar ponderando vantagens e 

desvantagens de uma apresentação mais melancólica ou mais dinâmica. Quer 

dizer, na prática, os conteúdos das aulas serão usados simultaneamente. 

Durante a análise, no entanto, eles podem ser segmentados em perguntas 

pontuais. Quanto aos exercícios, sua entrega pauta as atividades das aulas, 

mas o roteirista não deve, repetimos, encarar a seqüência de apresentações 

de exercícios como uma necessária ordem cronológica para o trabalho.
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CAPÍTULO 6

CURVA DRAMÁTICA: ESCALETA E TOM

* Qual o gancho de curiosidade que, a 

cada passo, “puxa” o espectador?

* Como estão desenvolvidas as 

preparações para os momentos fortes 

do filme?

* Os focos narrativos mobilizados ao 

longo do filme podem ser melhorados?

* Há pausas depois de momentos de 

intensidade emotiva ou cômica?

* O filme “respira”? Há alternância 

entre aceleração e rarefação?

* Alterações na organização temporal 

adicionariam elementos (suspense, 

intensidade emotiva, ritmo) e 

enriqueceriam a narrativa?

Curva dramática e escaleta

Quando falamos na “curva dramática” de um filme, temos em foco, em primeiro lugar, 

as perguntas mais gerais. O caráter “dramático” dessa curva pode ter intensidades 

muito diferentes. Pode ser intensamente dramático, uma luta bem definida e incessante, 

como, por exemplo, em “Lúcio Flavio, o passageiro da agonia” (Hector Babenco, 1977) 

– filme policial de Babenco, no qual o protagonista está acossado, da primeira a última 

cena, sem descanso nem quando dorme, literalmente.

“Acossado” (“À bout de souffle”, Jean Luc-Godard, 1960) é também a tradução 

brasileira do título do filme de estréia de Godard. Apesar de todas as paródias ao 

gênero policial e das subversões de recursos de linguagem; apesar da presença, no 

meio do filme, de uma longuíssima cena num quarto (espécie de manifesto irônico de 

desmonte do ritmo trepidante das perseguições); apesar de todas as “piscadelas” para a 

câmera, revelando o jogo cênico – apesar de tudo isso, mantém-se ao longo de todo o 

filme a pergunta: Michel Poiccard conseguirá escapar?
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Mesmo Michelangelo Antonioni, o mestre da desdramatização, flerta com curvas 

dramáticas: em “O eclipse” (“L'eclisse”, Michelangelo Antonioni, 1962), acompanhamos 

Vittoria (Monica Vitti) em suas aventuras e desventuras amorosas. É claro que Antonioni 

não é autor de novela, e o interesse do filme não está em sabermos “com quem Vittoria 

vai acabar”, mas no estudo cinematográfico, plástico, de uma condição existencial.

Esses exemplos do cinema moderno não são citados aqui para argumentar, ao estilo 

dos manuais americanos, que a tensão dramática é o “destino inevitável” de todas as 

narrativas. “Lúcio Flávio” e “Acossado” são filmes muitíssimo diferentes. E se Antonioni 

flerta com tradicionais questões narrativas é, justamente, para lhes dar respostas novas. 

O que queremos sugerir é a grande variedade de relações entre a pergunta geral que 

um filme suscita no espectador e a construção, passo a passo, desse filme. Já dissemos 

antes que um filme não é a realização de “uma boa idéia”, mas sim a orquestração de 

muitas idéias que vão se reunindo numa forma que permite expressar uma visão sobre 

algum aspecto importante e problemático da vida.

A escaleta é um instrumento de visualização do roteiro em seu conjunto, uma 

espécie de plano de vôo detalhado, cena a cena. A palavra lembra “esqueleto”, e é mais 

ou menos disso que se trata: as cenas darão carne e sangue a esse esqueleto, que as 

manterá articuladas. Talvez uma metáfora ainda mais adequada seja um molde externo, 

espécie de “exoesqueleto” provisório, a ser preenchido com “carne e sangue” das 

cenas, para depois desaparecer.

Esse “esqueleto”, entretanto, é temporal, e isso é crucial. Trata-se de planejar o 

“andamento” da narrativa, e o sentido musical do termo é inspirador para o roteirista. 

Mais do que uma sucessão de informações, uma narrativa é o desenvolvimento com 

variações de uma situação básica. Seguimos uma narrativa eficaz com uma curiosidade 

constantemente renovada. A criatividade e o interesse que um narrador é capaz de 

despertar está menos no ineditismo de sua storyline do que no que ele é capaz de fazer 

com ela, nas variações exploratórias através das quais ele a desenvolve. Se esse 

desenvolvimento for profundo, cada nova variação provocará deslocamentos no modo 

de encararmos os problemas em questão e suas nuances.

Entretanto, subjacente à perseguição dessa profundidade, há uma dimensão, 

digamos, técnica. O roteirista deve ser capaz de arranjar cada passo da narrativa de 

modo a manter nosso interesse aceso. Isso pode, inclusive, ser realizado de modo 

superficial, ainda que eficaz. Todo mundo já teve a experiência do “filme chiclete”, 

aquele tipo de filme que mantém nosso interesse, mas do qual saímos sem nada. A 

visão que cada filme lança sobre a vida, mais ou menos profunda, é um desafio 

particular a cada obra. Cabe a cada roteirista enfrentá-lo, solitariamente.

Plot
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Inicialmente, definamos o que os roteiristas americanos chamam de “plot”: nos 

termos com os quais estamos trabalhando aqui, trata-se da linha de desenvolvimento de 

uma situação dramática (já analisamos esse conceito central no capítulo 3).

Há algumas vantagens nessa visão da progressão dramática como uma linha. A 

primeira é isolar um plot como movimento a partir de uma situação dramática. Quer 

dizer, pode haver mais de um plot num filme. Doc Comparato (“Da criação ao roteiro”, 

p. 181) faz uma ágil e útil sistematização dos tipos de plots em: a) principal; b) subplot; 

c) multiplot; e d) plot paralelo (que se diferencia do multiplot pela relação entre as 

histórias).

Há filmes que têm apenas um plot principal: “Se meu apartamento falasse” (“The 

apartment”, Billy Wilder, 1960), por exemplo, concentra-se totalmente em Baxter (Jack 

Lemmon) e em suas relações com os colegas de trabalho, que se aproveitam dele, e 

com a moça por quem se apaixona. Por vezes um subplot pode ser fundamental para a 

visão geral que se está tentando produzir. Em “Eles não usam black-tie” (Leon 

Hirszman, 1981), o plot principal é, evidentemente, o desenvolvimento do conflito entre 

Otávio, pai militante, e Tião, o filho pelego. Mas o conflito secundário, entre Bráulio, o 

militante equilibrado, ligado à Igreja e ao PC, e Santili, o militante radical e 

inconseqüente, é fundamental para compor o retrato político da história. Os plots 

paralelos abrem possibilidades não apenas de um leque maior de variações, mas de 

contrapontos reflexivos entre os plots. Um célebre exemplo é o espelhamento entre 

patrões e empregados em “A regra do jogo” (“La règle du jeu”, Jean Renoir, 1939), que 

tem certa semelhança de desenho com “Sábado” (Ugo Giorgetti, 1994). Quanto aos 

multiplots, Robert Altman é uma referência inescapável: “Short Cuts” orquestra o 

desenvolvimento de vários plots, cada um com sua própria curva dramática; já em 

“Cerimônia de casamento”, ele chega a dissolver a unidade dramática, com uma 

composição de cenas em mosaico que nem pode ser chamada de “multiplot”, tão tênues 

são suas linhas de desenvolvimento.

Cada plot tem uma curva dramática, e orquestrá-las é tarefa do roteirista. Lidar com 

vários plots, ao mesmo tempo em que amplia a base para variações, aumenta os riscos 

de confusão. É tarefa para roteiristas experientes.

Pontos cruciais

De qualquer forma, mesmo nestes casos mais complexos, a curva dramática de cada 

um dos plots objetiva-se pela definição de uma série de “variáveis”, de “pontos” que – 

quando considerados e ponderados em função dos esforços e dos objetivos mais 

profundos de um roteiro – servem de baliza para a construção de uma curva dramática 

eficiente.
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a) Ponto de partida

O ponto de partida não deve ser confundido com a situação dramática em seu estado 

inicial. Conforme discutimos no capítulo 3, a situação dramática é uma idéia mais 

abstrata: é o conjunto de relações entre os personagens, espécie de imagem mental 

que se forma no espectador conforme ele vai compreendendo, durante a apresentação, 

o filme. De modo bem prático, é aquele resumo rápido que contamos a um amigo que 

chega atrasado ao cinema.

O ponto de partida é mais empírico: é o ângulo de abordagem escolhido para 

apresentar ao espectador a situação dramática. “Melhor é impossível” (“As good as it 

gets”, James L. Brooks, 1997) tem como situação dramática inicial o isolamento entre 

um homem agressivo e solitário, seu vizinho bonzinho e frágil, e uma garçonete 

completamente absorvida na luta pela saúde de seu filho – mulher pela qual o 

excêntrico grosseirão parece estar apaixonado.

O ponto de partida é uma série de caricatas agressões do protagonista, contra tudo e 

contra todos. Um título para esse ponto de partida poderia ser: “Um cara de mal com o 

mundo”.

Ponto de clímax

Poderíamos chamá-lo, por simetria, de ponto de chegada. É o ponto onde o conflito 

atinge seu grau máximo, e se resolve. A situação dramática atinge um estado de 

repouso (que pode ser até a morte de todos, como no fim de “Hamlet”).

É o momento mais intenso de um drama, com todas as cartas na mesa. É de grande 

utilidade que, a certa altura do desenvolvimento do trabalho de escrita, esse ponto fique 

claro para o autor. Sendo o ápice do plot, todos os demais elementos deverão tê-lo 

como parâmetro. E não apenas no sentido do que vai acontecer (como vai acabar tudo 

isso?), mas no sentido das emoções mobilizadas pela narrativa. Quer dizer, nesse ponto 

concentram-se não apenas as respostas para o suspense da pergunta geral que 

sustenta o plot – a “solução do enigma”, em sentido amplo: eles saem da caverna, João 

se casa com Maria etc –, mas também estão nele adensadas as intenções do autor.

Por exemplo, em “Forrest Gump - O contador de histórias” (“Forrest Gump”, Robert 

Zemeckis, 1994), um melodrama, o clímax acontece quando Jenny, às portas da morte, 

diz que ama Forest, coroando o sentido moral da vida que ele celebra num monólogo de 

imagens espetaculares de sua trajetória (e a de seu país), e declarando que “ela 

sempre esteve lá”. Numa tragédia como “Apocalypse now”, o clímax está na morte 

ritualizada do Coronel Kurz. Numa comédia romântica como “Melhor é impossível”, o 

clímax está na briga/declaração de amor de Melvin (Jack Nicholson) e Carol (Helen 

Hunt): ela se desespera perguntando aos céus porque ela não pode ter um namorado 
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normal, só para ouvir de sua mãe (deslocando comicamente a seriedade) que isso não 

existe.

Em função desse momento de pico, a economia emocional da narrativa deve ser 

regulada. As variações da trajetória, a “respiração” do filme, segundo o modelo 

dramático canônico, devem se suceder numa progressão contínua até o clímax.

Relacionados em termos de intensidade, é preciso acrescentar os pontos de 

transformação, os famosos plot points, nos quais a situação dramática se transforma de 

algum modo fundamental, inaugurando uma nova fase da narrativa (poderíamos falar 

de atos, em analogia com o teatro). Idealmente, esses plot points seriam pequenos 

clímax, que concentram as tensões de uma fase que se encerra. A morte de Cabeleira, 

em “Cidade de Deus”, é um exemplo. Um dos cuidados de “regulagem” do modelo é 

não fazer os plot points mais fortes do que o clímax.

c) Ponto sem retorno (desenlace ou crise)

Para completar o modelo, é preciso acrescentar ainda o “ponto sem retorno”, a 

“crise” ou “desenlace”. Como sugerem as expressões, é aquele momento no qual as 

questões em jogo ficam claras e objetivadas em termos de posicionamentos e ações a 

serem tomadas. Canonicamente, o clímax sucede imediatamente a crise ou desenlace.

Mas é preciso relativizar todas essas afirmações normativas – e ainda assim 

poderemos nos utilizar desses conceitos, considerando-os, como foi anunciado, não 

como valores fixos, mas como variáveis.

Tomemos a regra sobre a sucessão desenlace-clímax. A relatividade dessa pretensa 

“necessidade” pode ser facilmente refutada pela lembrança de “Hamlet”, peça na qual o 

protagonista, muito cedo, chega à compreensão do impasse e da necessidade trágica 

de matar o tio usurpador. Mas a efetivação, o clímax, só ocorrerá na cena final. Por 

quê?

Um dos grandes méritos de Shakespeare quanto ao desenvolvimento dramático 

reside não na agilidade, mas no retardamento da ação. “Hamlet” é um marco de tal 

importância que o crítico literário Harold Bloom fala de “invenção do humano”, 

referindo-se à força de uma visão do que seja a condição humana, plasmada na forma 

da obra. Não há exemplo mais acabado para a idéia central – a que temos retornado 

periodicamente – da forma narrativa como um modo de encarar a vida. Essa grande 

arte de Shakespeare apóia-se numa curva dramática que não está obcecada por 

alguma pretensa “lei de progressão”. O dramaturgo cria a forma de progressão mais 

adequada à visão que busca criar. Hamlet não “age”, ou melhor, adia a ação através de 

circunvoluções verbais em torno de sua necessidade. Ele não é, de modo algum, um 

personagem fraco. Apenas adia o desfecho climático para contemplar, com carne, 

sangue e palavras, o abismo entre o pensamento e o ato. Hamlet encena a 
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modernidade, a suspeita sobre a existência de alguma “necessidade”.

Obviamente, isso tudo não vem apenas da distância entre desenlace e clímax. Para 

ser um Shakespeare é preciso escrever como Shakespeare. A carne e o sangue das 

cenas têm que brilhar. Mas como condição necessária, ainda que não suficiente, há 

uma curva dramática tremendamente adequada aos propósitos da obra.

Não existem regras de ouro. Quer dizer, você terá que “descobrir” o desenho da 

curva dramática de sua história. O que talvez seja o oposto de “criar algo único” (como 

visto no capítulo 2). Pode parecer contradição (“não existem regras, mas podemos, e 

talvez devamos, copiar as obras dos outros”), mas não é. Isso se entendermos as 

regras – no caso em questão, regras de composição da curva dramática – como 

maneiras particulares de, entre várias possibilidades, tomar uma estrutura e 

transformá-la, segundo nossas necessidades. Se Shakespeare fazia isso, nós também 

podemos. O exemplo que citamos no início desse capítulo, de “Acossado”, de Godard, 

faz exatamente isso. Há possibilidades de apropriação e subversão menos paródicas. 

Um bom exemplo é a inteligente composição da curva dramática no recente “Gangues 

de Nova York” (“Gangs of New York”, Martin Scorsese, 2002). Num excelente artigo 

sobre o filme (“Totalização difícil”, Revista Reportagem, nº 42 / março de 2003), Marcos 

Soares resume assim a “jogada” do filme: “Quando vilão e mocinho, dois fanáticos 

obcecados por aquilo que têm de diferente, se confrontam pela última vez – ambos 

[acabam] aniquilados por forças que estão além de seu controle [o duelo final é 

“atropelado” por um bombardeio à cidade, em repressão a revoltas de massa, alheia à 

luta particular dos protagonistas] –, a resolução da vingança parece banal e tem sabor 

de esvaziamento. A curva dramática que até então se delineara parece pender no 

vazio.” (p. 53)

d) Pontos de identificação ou comentário

Antes de encerrar esse passeio pelos “pontos” da curva dramática, devemos ainda 

fazer referência – com o mesmo espírito de relativização das regras – aos “pontos de 

identificação”. São aqueles momentos em que o espectador deve assumir a posição de 

um personagem. No caso do cinema clássico, a identificação é um objetivo geral de 

toda a obra, mas existem pontos especificamente planejados para induzir mais 

fortemente essa motivação. Em “O resgate do soldado Ryan” (“Saving private Ryan”, 

Steven Spielberg, 1998), por exemplo, há uma cena, logo depois da morte do primeiro 

soldado da missão de resgate, na qual o capitão Miller (Tom Hanks), à luz das velas de 

uma igreja semi-destruída, manifesta pela primeira vez suas dúvidas sobre o sentido 

daquela missão. A essa altura do filme, o capitão já foi caracterizado como um herói, 
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mas nesse instante de dúvida e desamparo ele se torna “o nosso herói”. Em “Cidade de 

Deus”, a curva dramática da primeira parte do filme está organizada em torno da 

trajetória de Cabeleira, mas somos “seduzidos” pelo malandro quando ele se apaixona, 

à primeira vista, por Berenice, em plena correria de fuga da polícia.

Como identificação não é o objetivo único a ser perseguido, nem a única maneira de 

manter a atenção do público, podemos modificar (e ampliar) essa idéia de “ponto de 

identificação” para algo como “ponto de comentário”, ou “ponto de afirmação de um 

ponto de vista”. Em vez de identificação, pode ser o caso de um momento forte, 

baseado num olhar irônico sobre o personagem. Em “Se meu apartamento falasse”, há 

um momento de identificação na abertura, quando, ao ver Baxter arrumar a sujeira do 

último ocupante de seu apartamento, compartilhamos a sua dor. Mas mais adiante, 

quando Baxter é promovido, há um momento em que ele quer impressionar a moça por 

quem está interessado, e tenta fazê-lo falando de seu “chapéu-coco” como prova de 

sucesso. É patético. Olhamos para ele com um sorriso irônico. Um olhar distanciado 

como esse pode ser mais radical numa cena francamente digressiva, que comenta a 

história: o genial “O Bandido da Luz Vermelha” é tão cheio de comentários (“um gênio 

ou uma besta?”) que acabam sendo eles, mais do que as ações do bandido, que tecem 

o fio principal do filme. Mas o comentário digressivo pode ser mais discreto, mais 

“encaixado” na narrativa. Em “Sammy e Rosie” (“Sammy and Rosie get laid”, Stephen 

Frears, 1987), há um momento brilhante, em que o pai de Sammy – um político 

paquistanês (responsável pela repressão em seu país) que está em Londres visitando o 

filho – tem uma conversa com um rapaz punk que ele conhece no metrô. A conversa 

comenta toda a representação da vida londrina que aparece no filme. Tais momentos 

“marcados” são importantes para orientar a perspectiva do espectador.

Essa recriação do conceito de “ponto de identificação” como “ponto de afirmação de 

um ponto de vista” permite-nos revisar também a idéia de “cenas de transição” – 

aquelas que não colaboram para a progressão dramática, o desenho da curva. Já 

comentamos, no capítulo 3, como os recursos não-dramáticos podem associar-se, 

tornando o drama mais complexo. Continuando a usar a metáfora matemática, as 

possibilidades não-dramáticas permitem ir da curva dramática, bidimensional, para uma 

função tridimensional. As cenas não-dramáticas não servem apenas como “transição”, 

mas trazem uma outra ordem, outra dimensão – épica ou lírica – da narrativa. Chamar, 

por exemplo, as muitas digressões do episódio “A coroa do imperador” de “cenas de 

transição” é não compreender o projeto do filme (ver aula 1).

Por fim, como exemplo radical de relativização dos imperativos da curva dramática, 

podemos citar os filmes sem clímax. Cineastas minimalistas – como o japonês Yazujiro 
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Ozu e o francês Robert Bresson, além do já citado Antonioni – fazem filmes desse tipo. 

Os plots aqui são praticamente desculpas, apoios para outras considerações. Nestes 

filmes, que recusam a variação e a modulação da emoção, a curva dramática tende à 

linearidade. Em nossos termos “chupados” da matemática, o valor das variáveis 

dramáticas é constante.

Variações tonais

Até aqui ainda estamos pensando em termos um tanto estruturais, falando de pontos 

e de linhas – mais curvas, ou menos curvas – que passam por esses pontos. Ainda não 

estamos no movimento “passo a passo” da narrativa, no encadeamento de cenas num 

fluxo contínuo, que vai conduzindo as reações intelectuais e emotivas do espectador 

como se fosse um rio.

Para tratar desse movimento, a idéia de tom e variação tonal é inspiradora. De início, 

a metáfora musical aguça o ouvido: é preciso “ouvir” o arranjo que vai formando a 

escaleta, sentindo quando uma cena está “uma oitava” acima, ou quando uma 

passagem de um tom a outro está abrupta demais. Como na música, podemos dizer 

que uma narrativa tem um tom predominante – e o ponto de partida, do qual falávamos 

acima, “dá o tom”, a escalada dentro da qual o filme vai se desenvolver (ou seja, uma 

linha mestra dentro da qual as variações serão feitas).

As “escalas” tonais de uma narrativa têm base emocional, uma sucessão de estados 

emocionais sugeridos ao espectador. Uma cena pode ser boa em si, mas estar fora de 

tom, “desafinando” com o resto, destoando do todo. Imagine se, de repente, houvesse 

uma cena farsesca em “O resgate do soldado Ryan”... Teríamos a sensação de “fora do 

tom”. Obviamente, não nos referimos aqui aos filmes francamente paródicos, baseados 

em colagens, como tantos de Godard, que escancaram a descontinuidade de suas 

justaposições.

Nos filmes de narrativa mais contínua, a variação se mantém, então, dentro de certos 

limites, e uma das artes da escrita de um roteiro é produzir essa variação de modo 

surpreendente, e ao mesmo tempo concatenado.

Os “pontos” que destacamos acima são “notas fortes” da narrativa. Uma primeira 

consideração sobre o fluxo das cenas pode ser feita a partir deles, pensando em cenas 

de preparação e nas pausas.

Vejamos como a abertura de “Melhor é impossível” é composta com uma variação 

tonal crucial. O ponto de partida é a agressividade caricata de Melvin. Mais 

detalhadamente, a cena de abertura é a de Melvin jogando Verdel (o cachorro) na 

lixeira. Um homem discutindo com um cachorro: já está dado o tom de caricatura. A 

partir daí há uma série de cenas curtas que desenvolverão o tema de apresentação de 

Melvin: ele ofende seu vizinho gay; ofende o marchand do vizinho, um negro; ofende 
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fregueses judeus de uma lanchonete. Mostra-se não só um individualista radical do 

politicamente incorreto, mas também um maníaco que só usa luvas e sabonetes uma 

vez; verifica a tranca cinco vezes; e, uma vez na rua, não permite que ninguém encoste 

nele, caminhando sem pisar em linhas, traços, imperfeições. Há, ainda, amalgamado a 

esse vetor do maníaco exilado dentro do cotidiano, as informações de caracterização: 

Melvin é um escritor de romances de amor (tipo “Sabrina”); Simon é artista plástico, 

gente boa, mas um tanto ridículo em sua exagerada e delicada fragilidade. Essas 

informações são passadas dentro do “clima” de humor irônico criado em torno do 

grotesco.

Toda esse abertura, feita de grosserias e impropérios divertidos (já que caricatos), 

está “regulada”, calculada em função de um “ponto de identificação” que marca seu 

final, com a apresentação de Carol (Helen Hunt). Quando a metralhadora giratória de 

agressões de Melvin atinge o filho de Carol, o tom do filme muda radicalmente. Ela não 

permite que o filho se torne mais uma vítima caricatural (a “bichinha”, o “negão” 

arrivista) do carrasco caricato: reage em tom sério e direto. Não apenas ela se destaca, 

como um ser humano entre figuras de uma charge, mas também Melvin, humilhado, 

revela-se um pobre coitado maluco. Reconhecemos, em ambos, nós mesmos. Esse 

ponto de identificação se estenderá durante a próxima cena, quando Carol recebe em 

casa um potencial namorado, que, em tom menor, tem um comportamento de amante 

também algo caricatural – ele despenca frente ao choque de realidade do filho doente 

de sua “date”.

Em termos de curva dramática, no sentido forte da palavra, o que temos aqui é até 

tênue. Quanto aos passos da evolução da história, o que aconteceu foi pouco: os 

personagens foram apresentados, Melvin brigou com todo mundo, e só Carol foi capaz 

de reagir à altura – aliás, de modo superior. Mas a manipulação do tom em torno das 

ações é magistral, tremendamente poderosa. Nossas emoções em relação aos 

personagens estão fixadas: Simon é frágil e impotente; Melvin é digno de riso e pena; 

Carol é uma grande mulher, que enfrenta seus problemas de frente.

Não sabemos como foi o processo de criação dessa abertura de “Melhor é 

impossível”, mas é muito provável que tal movimento – que sai de um ponto de partida 

(homem discute com cachorro), desenvolve-se (homem repele agressiva e 

caricaturalmente a tudo e a todos), choca-se com a reação de um mulher altiva, que se 

revela também solitária – é provável que tudo isso, em seus sutis ajustes, tenha 

chegado a sua forma acabada depois de muitos tratamentos, conforme a redação de 

outras partes do roteiro ia se aprofundando. Um roteiro não é uma parede, que se 

constrói colocando, de uma vez por todas, tijolos, da base ao teto. Ele se parece mais 

com um quadro, que vai sendo pintado, repintado e repintado.
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a) Pausas e preparações

Há algumas “dicas” sobre mudanças de tom, mas é pouco o que se pode identificar 

como regularidade, já que cada desenvolvimento implicará num conjunto próprio de 

relações entre tons. Podemos dizer que, como na arte de contar piadas, é preciso ter 

um momento de pausa, de respiro, depois de um momento intensamente cômico, para 

que o público se recupere, e retorne da intensidade com uma boa disposição, levemente 

sorridente, para o que virá. O mesmo pode ser dito de qualquer momento de emoção 

intensa, de tristeza ou alegria: é preciso “dar um tempo” (um tempinho, uma paradinha 

para respirar) logo a seguir.

O que se pode dizer, de modo geral, sobre preparações, é menos peremptório. Toda 

a apresentação de Melvin, que antecede a reação de Carol, em “Melhor é impossível”, é 

uma preparação. É claro que, num bom roteiro, quase tudo que antecede uma cena é, 

de certo modo, sua preparação. Mas talvez se possa dizer, como “dica”, que é boa 

política orientar os “tratamentos”, ou revisões, que visem afinar preparações, 

procedendo de modo retrospectivo. Ou seja, partindo do ponto que queremos 

“preparar”, podemos ir voltando e ajustando elementos que ajudem a introduzi-lo e 

destacá-lo. Na aula 10, sobre repetições, discutiremos como pode ser útil dispor ao 

longo do roteiro elementos (objetos, frases, gestos) que se repetem, e podem, inclusive, 

ser mobilizados em momentos fortes. O cachorro de “Melhor é impossível” é um bom 

exemplo. Mas essas preparações não precisam ser tão gerais, não precisam atravessar 

o filme como um eixo constantemente retomado. Há também preparações no nível mais 

imediato (de tom emocional), que é o que estamos pondo em foco no momento. Em “Os 

melhores anos de nossas vidas” (“The best years of our lives”, William Wyler, 1946), há 

uma seqüência na qual, terminada a guerra, os três soldados chegam à cidade de 

origem e cada um volta para sua casa. Um deles, o mais jovem, perdeu, na guerra, as 

mãos, que foram substituídas por ganchos mecânicos. O rapaz já foi apresentado como 

altivo; os colegas, de modo reservado, já apareceram manifestando sua preocupação 

com o choque do retorno – especialmente temerosos quanto à reação da namorada do 

rapaz. Mas aproxima-se o momento, e o filme organiza a tal preparação imediata: a 

condução emocional até a forte cena do rapaz chegando em casa. Ainda no avião, ele – 

que se mostrara sempre corajoso e desassombrado com sua condição – acorda e, 

solitário e preocupado, contempla as nuvens. Vem, então, a chegada: primeiro eles 

vêem e comentam, excitados, a cidade de cima; identificam os lugares; fazem 

referências a suas vidas (o rapaz comenta, de passagem, sua atuação como jogador no 

estádio local). A cena seguinte é, já num táxi, animadíssima, com imagens da cidade 

passando rápidas como seus diálogos animados. Até que o rapaz propõe que, ao invés 

de irem direto para casa, eles passem no bar de um conhecido, para uma última 

bebedeira. É o código para a mudança de tom. O soldado mais velho diz que não. É 

76



hora de ir para casa. Há uma passagem de tempo, e eles entram na rua do rapaz, já 

com o silêncio pesando. Por fim, o carro estaciona. A preparação está concluída: o 

rapaz sai do carro e entra em sua “cena da chegada”.

b) Foco narrativo

As definições mais fundamentais quanto ao foco narrativo são anteriores à 

formatação da escaleta. Quando se monta a situação dramática (ou situações, em caso 

de mais de um plot) a ser desenvolvida, está se estabelecendo o âmbito geral, o leque 

de personagens entre os quais o foco narrativo vai se mover. Quando se estabelece 

uma abordagem, um tom geral, ou grande categoria da narrativa (comédia, melodrama, 

etc), está se definindo a linha geral em torno da qual ocorrerão as inflexões no MODO 

de apresentação das ações. A apresentação inicial da situação e do seu modo de 

tratamento é, ao mesmo tempo, a demonstração do dispositivo narrativo que vai operar 

no filme. Quer dizer, junto com “o que” é apresentado, o apresentador (o narrador, seus 

poderes, limites e estilo) também se mostra.

Mas, no nível da escaleta, o que está em jogo são os ajustes finos de foco narrativo, 

o jogo de saltos entre um personagem e outro.

Quando contamos uma história, naturalmente adotamos algum ponto de vista, e 

inclusive variamos os pontos de vista ao longo da narrativa. Apesar disso, é comum nos 

roteiristas iniciantes a adoção irrefletida do ponto de vista do protagonista. Essa pode 

até ser a melhor opção num caso determinado, mas é preciso manter sempre em mente 

que não há qualquer necessidade disso. E não precisamos lançar mão de 

exemplos-manifestos, como “Cidadão Kane” ou “Rashomon” (Akira Kurasawa, 1950) – 

que têm seu centro na relatividade da história em função do ponto de vista adotado – 

para tomarmos consciência da importância do foco narrativo. “A isca” (“L'appât”, 

Bertrand Tavernier, 1995) é um exemplo comum e didático. Durante quase todo o filme, 

seguimos as ações de um bando de delinqüentes juvenis, que usam a beleza de uma 

das moças do grupo para atrair a incautos, roubá-los e eventualmente até matá-los. 

Vivemos os dramas desses jovens meio perdidos e inconseqüentes, mas determinados. 

Finalmente, bem no final do filme, eles são pegos, e o foco narrativo muda para os 

policiais. Assistimos uma cena em que eles conversam sobre a idiotice dos bandidinhos, 

que cometeram erros sobre erros, e foram facilmente pegos. Toda a rebeldia que 

acompanhamos ao longo do filme se torna ridícula.

O jogo das variações de foco narrativo deve estar organizado de modo a construir a 

visão geral sobre as questões tratadas em um filme. Num melodrama onde o 

protagonista é uma vítima, predominará o foco narrativo centrado nele, para 

observarmos seu sofrimento. As eventuais mudanças de foco para os algozes serão 

curtas, já que não é objetivo da narrativa particularizar as forças que produzem o 
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sofrimento da vítima, muito menos dar atenção a esses antagonistas a ponto de 

compreender suas razões. Já uma comédia, onde os conflitos são passíveis de solução, 

o foco narrativo tende a variar, uma vez que é preciso compreender os vários lados das 

questões para que uma conciliação seja possível.

É comum discutirmos um roteiro em termos de controle de informações. De fato, um 

roteiro é sempre uma administração do que se diz e quando se diz. Mas não é só isso. 

Se fosse, uma narrativa seria similar à demonstração de um teorema, ou a um relatório 

científico. Uma narrativa é a construção de uma visão em torno de alguma questão vital 

(se não for isso, não tem interesse). É claro que sempre há aquele “suspense” geral, de 

saber como a história acaba. Mas o mais importante é como a história chega a esse fim. 

A variação de foco narrativo deve ir compondo um conjunto de ângulos sobre o que está 

em questão. Isso deve ser feito de modo variado, não apenas para manter aceso o 

interesse do espectador (e não entediá-lo), mas de maneira a progredir na relação com 

a situação e com as questões nela envolvidas.

Tomemos como exemplo a já discutida abertura de “Melhor é impossível”, agora 

considerando a composição do jogo, da dinâmica de “saltos” do foco narrativo. 

Imaginemos uma apresentação paralela do início do dia de cada personagem, indo e 

vindo entre três linhas de ação: Simon corre no parque com Verdel, que pára para fazer 

xixi, enquanto ele aproveita para observar detalhes de coisas e pessoas; Carol “segura 

a onda” em casa, fazendo o café do filho boa gente, que lhe pergunta do encontro que 

ela terá à noite, enquanto tosse sem parar; em tom de paródia soturna, Melvin veste-se 

com sua armadura de proteção contra o mundo, sai de casa verificando tudo cinco 

vezes, e vai pela rua com os seus “não me toques”. Por fim, todos se encontram na 

lanchonete, para o café da manhã. Melvin expulsa Simon de “sua mesa”, e então vem o 

momento de agressão e a “espinafrada” de Carol.

É claro que não é a mesma história, mas é bem próxima em suas informações. O 

que está na base da diferença – com grande vantagem para o roteiro de Mark Andrus e 

James L. Brooks – é a manipulação dos focos narrativos, de uma maneira que vai além 

da famosa “passagem de informação”. No nosso exemplo hipotético, os três 

personagens se alternam, fazendo as reações emocionais do público também “pular”. 

No filme, a manipulação do foco narrativo contribui para a composição de um fluxo 

emotivo (já analisado e elogiado) muito mais eficaz. Por quê?

Em primeiro lugar, porque preserva e concentra a força da apresentação de Carol 

para um grande momento. Este é o momento que regula toda a apresentação. É 

provável que gostássemos de Carol, se ela fosse apresentada como sugerimos acima. 

Mas ela não nos arrebataria como no filme. Essa contundência da apresentação de 

Carol, através do choque violento com Melvin, é valorizada pelo domínio anterior 

atribuído a ele. Desde o início do filme, o foco narrativo está sobre ele, que arrasta a 
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tudo e a todos que atravessam seu caminho (a única exceção é o momento de Simon 

com o cachorro, momento secundário, tal qual o personagem). É como se Melvin 

tivesse tempo de adquirir velocidade, o que torna a “porrada” de Carol mais impactante.

Há um choque não apenas de personagens, mas de “mundos”, ou de atitudes frente 

ao mundo, que contamina todo a visão da história. Passamos do mundo caricato, onde 

vive Melvin, para o mundo realista da casa pobre, onde Carol cria o filho doente.

Essa contraposição é fundamental no filme, que irá se desenvolver até que a ponte 

entre as pessoas e seus “mundos” (o “happy end” na padaria) seja possível. Se “Melhor 

é impossível” fosse um melodrama, estaríamos desde o início com Carol, lutando e 

sofrendo, e a agressão de Melvin seria apenas um detalhe esquisito em seu cotidiano. 

As variações de foco estão, como foi dito, organizadas em função do projeto, do 

interesse que o roteirista quer extrair de uma história. Variando o foco narrativo, o 

roteirista explora a história, buscando ver – de modo a fazer o espectador ver – o que 

ele anteviu.

c) Variações temporais (flashbacks, sumários e deslocamentos)

As alterações na ordem cronológica da história são um recurso poderoso da 

narrativa. Isso se torna evidente nos casos de suspense mais canônicos, quando a cena 

do assassinato é contada em flashback, pelo detetive ou pelo próprio assassino, no final 

do filme.

Esse suspense pode também ser utilizado numa escala menor, em pequenas 

suspensões da informação, como em “Pulp Fiction - Tempo de violência” (“Pulp Fiction”, 

Quentin Tarantino, 1994). O exemplo de Tarantino, que se celebrizou por suas 

manipulações narrativas, nos ajuda a perceber como o “embaralhamento” temporal das 

cenas pode ir além do suspense simples, criando – pela hábil suspensão das marcas de 

indicação da passagem temporal de cena a cena – um interesse redobrado na narrativa. 

Talvez o exemplo mais radical de que se tenha notícia neste sentido seja o labirinto 

temporal de “O ano passado em Marienbad” (“L'année dernière à Marienbad”, Alain 

Resnais, 1961), em que o despiste nas passagens de tempo é tal que se torna 

impossível qualquer ordenação do que se vê. Tarantino não é tão radical. Sua 

ordenação – assim como acontece noutros filmes de quebra-cabeça temporal, como 

“Amnésia” (“Memento”, Chistopher Nolan, 2000), “O exterminador do futuro” (“The 

terminator”, James Cameron, 1984) e “Antes da chuva” (“Before the rain”, Milcho 

Manchevski, 1996) – pode ser recomposta. É aquele tipo de filme do qual saímos 

fazendo hipóteses sobre a ordenação “correta” dos tempos, e só vamos dormir depois 

de convencidos de termos montado satisfatoriamente o quebra-cabeça. No fundo, esses 

filmes quebram cabeças, mas não a narrativa clássica: é possível recompô-los, e eles 
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são calculados para isso.

Esse cálculo do “embaralhamento temporal” – uma das dimensões do trabalho de 

estruturação da escaleta – não precisa ser do tipo “passatempo”. Em muitos casos, a 

manipulação é evidente, e imediatamente compreensível, sendo motivada por alguma 

determinação dramática: uma revelação, em geral. Um exemplo muito eficiente é a 

decisão, em “Cidade de Deus”, de “guardar” a informação de que Dadinho é o 

assassino do motel para o momento em que ele invade a Boca dos Apês, tornando-se 

Zé Pequeno (veja uma análise detalhada desta seqüência no próximo capítulo). Esse 

deslocamento temporal da cena não apenas reforça o impacto emocional do 

“surgimento de Zé Pequeno”, como preserva o equilíbrio do desenvolvimento da 

primeira parte do filme. Se soubéssemos do que Dadinho era capaz já na primeira 

parte, teríamos nossa atenção deslocada de Cabeleira e do Trio Ternura para o terrível 

moleque. Ou seja, mesmo que não estejamos tentando fazer jogos de espelhos 

temporais, como Tarantino & cia., sempre vale a pena perguntar se não existem 

arranjos temporais que potencializem nossa curva dramática.

Há ainda outros dois tipos básicos de manipulações temporais que podem ser 

previstos e ajustados no conjunto da escaleta: os sumários e os flashbacks digressivos. 

Os sumários são aqueles “clips” de passagem de tempo, feitos com montagem e 

música. Nos estudos literários, essa é uma dicotomia básica: cenas x sumários – ou 

seja, a representação do tempo buscando a mímese de nosso “tempo real” (unidade 

espacial e temporal, diálogos diretos) e a representação do tempo de modo concentrado 

(em literatura, passagens usando flexão verbal, em cinema, uso de montagem sem 

continuidade). Num dos tópicos do capítulo 7, comentaremos a especificidade 

cinematográfica desse recurso – que é reveladora da especificidade da escrita para o 

cinema. Neste momento, concentrados que estamos na escaleta, apenas sugerimos 

que já se pode (e deve) prever na escaleta quando um momento de sumário será 

interpolado na narrativa.

Quanto ao flashback digressivo, é aquele momento que não serve para a progressão 

dramática, e sim como comentário, contraponto, à história. Em geral assume a forma de 

uma lembrança de um personagem (“isso me lembra...”), ajudando, então, na sua 

caracterização. Isso é comum na narrativa oral, baseada em “causos”. Citemos um 

exemplo. Numa entrevista recente, Lima Duarte narrava cenas do início de sua carreira 

no rádio. Num dado momento, interrompeu a narrativa e abriu parênteses para contar 

uma cena bem anterior, de sua infância na roça, onde seu pai, único proprietário de um 

rádio na região, criara um ritual em torno do aparelho: vestia-se de casaca, 

empertigado, e sentava-se junto ao rádio, próximo à janela, para escutá-lo bem 

baixinho. Os vizinhos vinham assistir ao homem escutando o rádio, mesmo sem poder 

ouvir. “Meu pai sabia que quem detém a informação detém o poder”, arrematou Lima 
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Duarte. A cena, além de ótima, dá unidade à história da vida do narrador e ainda 

comenta, de forma subjacente, a instalação dos meios de comunicação de massa no 

Brasil.

Exemplo: escaleta de “Uólace e João Vitor”, um programa da série “Cidade dos 

homens”.

UÓLACE E JOÃO VICTOR (ESCALETA)

SEQÜÊNCIA I: O Rio de Janeiro continua...

CENA 01 – VISTA DO RIO – EXT – DIA

As vozes de UÓLACE (Laranjinha) e JOÃO VICTOR apresentam, 

paralelamente, o Rio de Janeiro a partir de cada uma de suas 

perspectivas.

SEQÜÊNCIA II: Alvorada no morro e no asfalto

CENA 02 – BARRACO DE UÓLACE – INT – DIA

Sonho de Uólace. Paranóia de que está sendo perseguido por 

traficante.

CENA 03 – BARRACO DE UÓLACE – INT – DIA

Uólace acorda e vai descrevendo, voz OFF, seu cotidiano em que 

lhe falta tudo. Inclusive a mãe, que viajou. “Escuta” a voz 

OFF da mãe que não quer que ele peça dinheiro na rua.

CENA 04 – APARTAMENTO DE JOÃO VICTOR – INT – DIA

Fazendo o paralelo com a cena anterior, JV narra em OFF o seu 

acordar. Apresenta o local onde mora (apartamento próximo à 

Favela) e sua relação com a mãe, que espera dele um futuro 

brilhante. Reclama do pão com manteiga.
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CENA 05 – BOTECO – INT – DIA

Uólace reclama do pão com manteiga que um homem lhe pagou. 

Quer hambúrguer (como JV na seqüência anterior). Aceita o pão 

e agradece.

SEQÜÊNCIA III: Os fiéis escudeiros são apresentados

CENA 06 – ESCOLA DE JOÃO VITOR – INT – DIA

Em OFF, JV apresenta seu melhor amigo, ZÉ LUIS. Apresenta 

também outro colega, LUCAS. Descreve valores a partir dos 

amigos. “O Lucas não precisa torcer por um futuro glorioso, 

pois é podre de rico”.

CENA 07 – RUA – EXT – DIA

Uólace, em OFF, apresenta seu melhor amigo, ACEROLA, e um 

colega, DUPLEX. Este o ensina a extorquir dinheiro dos 

transeuntes. Ouve novamente a voz OFF de sua mãe o reprimindo. 

Por fim, não tem sucesso na extorsão. Os dois grupos (os dois 

garotos classe-média e os três da favela) se encontram e 

encaram-se. Em OFF, Acerola e Zé Luis trocam insultos.

(intervalo)

SEQUÊNCIA IV: Mais vale um tênis no pé

CENA 08 – APARTAMENTO DE JV – INT – DIA

JV e sua relação com a mãe. O carinho que tem por ela e os 

ruídos de relacionamento, pautados pela expectativa dela sobre 

o futuro do filho. “Espera um futuro glorioso”.

CENA 09 – RUA – EXT – DIA

Acerola faz malabares para ganhar um trocado. Em OFF, Uólace 

comenta. Os dois comem pizza. O link entre as cenas de JV e 
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Uólace é o anúncio de um tênis.

CENA 10 – LOJA DE TÊNIS – INT – DIA

Acerola e Uólace experimentam tênis em uma loja. JV também 

entra para ver se compra um. Vê-se a diferença no tratamento 

da vendedora entre o consumidor em potencial (JV) e os 

trombadinhas em potencial (Acerola e Laranjinha). Por fim, 

nenhum dos garotos compra.

SEQÜÊNCIA V: Pais, só tem uns

CENA 11 – CLUBE – EXT – DIA

JV em OFF explica a relação com o pai e o histórico de 

ausência. Compara com o amigo Zé Luis, que tem os mesmos 

problemas familiares. Joga tênis com o pai, e se nega a 

receber presente do pai antes ausente.

CENA 12 – RUA – EXT – DIA

Uólace vê seu provável pai num boteco. Apresenta a situação de 

dúvida sobre a paternidade. Relaciona-se, constrangedoramente. 

Também sente falta da figura paterna.

SEQÜÊNCIA VI: Money!

CENA 13 – RUA – EXT – DIA

Uólace explica em OFF a contabilidade de seu cotidiano. Quanto 

de malabares ele precisa fazer para comprar um hambúrguer.

CENA 14 – CLUBE – EXT – DIA

JV explica em OFF sua contabilidade, de acordo com as horas de 

trabalho da mãe.

SEQÜÊNCIA VII: O rap do tênis
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CENA 15 – LOJA DE TÊNIS – EXT – DIA

Os seis (Uólace, seu amigo Acerola e seu colega Duplex; JV, 

seu amigo Zé Luis e seu colega Lucas) se encontram frente à 

vitrine do tal tênis importado. Situação cômica: Uólace e 

Acerola (voz off de Uólace) ficam com medo dos garotos ricos, 

pois pensam que eles estão com guarda-costas. Enquanto João 

Victor e Zé Luis, também utilizando a voz off, têm medo dos 

garotos pobres, pensando que os rapazes mais velhos que estão 

próximos (os mesmos de quem Uólace e Acerola têm medo) são 

bandidos dando cobertura aos menores. Os quatro (Uólace & 

Acerola e João Victor & Zé Luis) saem correndo no mesmo 

momento.

CENA 16 – CLIPE

Clipe em montagem paralela entre Uólace e João Victor, que 

cantam suas histórias enquanto imagens clipadas fazem 

referências.

(intervalo)

SEQÜÊNCIA VIII: Os “outros” em debate

CENA 17 – RUA – EXTERIOR – DIA

JV e Zé Luis param de correr e comentam a ação da cena 

anterior. Vão para a casa de JV.

CENA 18 – RUA – EXTERIOR – DIA

Uólace e Acerola param de correr e comentam a ação da 

seqüência anterior. Acerola vai trabalhar na barraca de CDs e 

Uólace sai em busca de um trocado.

SEQÜÊNCIA IX: Adeus aos escudeiros
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CENA 19 – QUARTO DE JV – EXT – NOITE

Zé Luis conta a JV que vai se mudar de cidade. JV fica 

deprimido ao pensar no futuro sem o amigo. Voz OFF.

CENA 20 – RUA – EXT – NOITE

Uólace observa Acerola trabalhando na barraca de CDs. Sente 

que vai perder o amigo. Fica deprimido. Liga para a mãe que 

não lhe dá muita atenção. Sai pela rua a pedir dinheiro. Voz 

OFF.

SEQÜÊNCIA X: Cara e coroa

CENA 21 – RUA/AP DE JV – EXT – NOITE

Uólace vaga pela rua divagando – voz OFF – sobre seu futuro. 

Debruçado à janela de seu quarto, JV também divaga (voz OFF) 

sobre seu futuro. Uólace passa embaixo da janela de JV. Os 

dois se olham e suas narrações se sobrepõem. Uólace segue seu 

caminho, com a voz OFF de JV cantando Legião Urbana.

EXERCÍCIO

Escreva sua escaleta (vide exemplo), marcando as 
cenas e seqüências, e indicando seus objetivos em 
cada um desses segmentos (escaleta: quatro páginas; 
mais ou menos 2.500 caracteres por página).
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CAPÍTULO 7

RELAÇÕES INTERNAS A UMA SEQÜÊNCIA: RITMO

* Qual o princípio que dá unidade à 

seqüência?

* Há uma curva dramática? Sua 

progressão está bem ajustada?

* A seqüência consegue definir um 

ritmo próprio?

* Ou o princípio que dá unidade à 

seqüência é não-dramático (momento de 

paródia, fluxo subjetivo, sumário 

explicativo)?

* Há cenas que podem ser fundidas 

numa só?

* Em caso de uso de sumários, eles 

vão além da “passagem de informação 

rapidinha”?

* É possível concentrar a narrativa, 

fazer mais elipses?

* Há conexões interessantes nos 

cortes de entrada e saída de cena? O 

olho (e a emoção) é conduzido no 

corte, para além da mera 

justaposição?

“Dadinho o caralho!”

Há, pelo menos, uma seqüência verdadeiramente antológica em “Cidade de Deus”. 

Não há quem saia do filme sem que fique soando na cabeça a frase: “Dadinho o 

caralho! Meu nome agora é Zé Pequeno, porra!”. Chegou a virar bordão e brincadeira 

entre o público – sinal de grande inteligência e felicidade na administração dos recursos 

narrativos, já que a frase concentra, em seu conteúdo e na violência de sua enunciação, 

o vetor principal da ação dramática. Todo esse sucesso narrativo vem da organização 
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da tal seqüência antológica.

O roteirista Bráulio Mantovani e o diretor Fernando Meirelles fizeram uma proeza 

narrativa digna da esquadrilha da fumaça: um triplo looping em torno de um mesmo 

momento, recheado de malabarismos de flashbacks. A entrada fulminante de Zé 

Pequeno na Boca dos Apês – ou seja, no tráfico – é repetida três vezes, e essa 

repetição costura uma série de flashbacks que contam a história da Boca (a pré-história 

do tráfico na Cidade de Deus) e da transformação de Dadinho em Zé Pequeno. A 

contração de tempo e de informações é enorme: além do predomínio dos sumários, há 

fragmentos de cenas dentro de cada um (como a morte de Aristóteles);  há acelerações 

de velocidade; há a cena cortada e retomada três vezes... Um verdadeiro “chute no pau 

da barraca” do classicismo dramático muito – mas muito mesmo! – distante dos 

pequenos clipes de passagem de tempo do cinema mais banal (coisas do tipo “uma 

casa sendo construída”, com musiquinha e fusões costurando as elipses).

Mas tudo isso seria apenas “cosmética” (para usar um termo bestamente corrente) e 

não “estética”, se toda a proeza não funcionasse, justamente, para cravar na 

consciência dos espectadores, com uma energia digna do protagonista, a sentença 

lapidar: “Dadinho o carralho! Meu nome agora é Zé Pequeno, porra!”

Analisemos, então, a seqüência.

Antes de tudo, é preciso explicar a especificidade da análise, já que no capítulo 

anterior, dedicado à escaleta, já falávamos de seqüências. De fato, sendo uma 

seqüência um conjunto de cenas que se articulam numa ação maior (um passo 

completo, digamos, na progressão narrativa), ela já surge quando, na escaleta, 

planejamos os segmentos da narrativa, enumerando as cenas.

Entretanto, ainda que o esforço de composição da escaleta deva perseguir a maior 

precisão possível, uma consideração – digamos, “em close” – de uma seqüência pode, 

e normalmente traz, rearranjos e detalhamentos que não estavam presentes na 

formatação básica da escaleta.

Em “Da criação ao roteiro” (p. 214), Doc Comparato oferece um exemplo simples 

sobre o que estamos falando, quando apresenta uma escaleta construída por seus 

alunos, a partir do argumento fornecido por Foucault em “Eu, Pierre Rivière, que degolei 

minha mãe, minha irmã e meu irmão...”. E ele mesmo comenta que a escaleta 

apresentada é fraca, aponta vários problemas, e diz que é isso mesmo. Trata-se de um 

instrumento a ser trabalhado e retrabalhado. É disso que se trata aqui: a escaleta é um 

plano geral, em que as cenas estão agrupadas em atos, compostos, por sua vez, de 

seqüências. O que vamos fazer neste capítulo é detalhar a abordagem da seqüência.

Em relação à nossa “seqüência antológica”, façamos um exercício de imaginação, e 

digamos que a idéia inicial era a seguinte:
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Busca-Pé chega na Boca de Neguinho, para comprar um baseado.

Neguinho (ex-colega de Busca-Pé) o convida pra trabalhar pra ele e, todo prosa, 

conta como subiu na vida (conta a história da Boca).

Flashback: Neguinho está trabalhando na Boca para Cenoura; enquanto contam 

dinheiro, Cenoura lhe diz que vai passar a Boca para ele e, na conversa, conta também 

como ele mesmo a recebeu de Grande, um cafetão que a tinha tomado de uma velha.

Busca-Pé fica olhando dinheiro, drogas e armas em cima da mesa, enquanto 

Neguinho termina sua história, mas é interrompido pela batida na porta. Tensão. 

Neguinho abre e relaxa: “Pô, Dadinho, como é que tu chega assim na minha Boca, 

rapá?”; “E quem te falou que a Boca é tua, mané?”. Pequeno atira no pé de Neguinho, 

que grita e xinga. “A próxima é na boca do ex-Neguinho da Boca”. Risadas. “Chispa, 

vai!”. Neguinho e Busca-Pé saem correndo. “Ô, ô. E tu aí? Quem é tu aí, testemunha?”. 

Bené: “Ele é irmão do Marreco. Falecido Marreco, Zé. Tá lembrado?”.

Flashback: retomada da cena em que Marreco dá um tapa em Dadinho, que o mata. 

Busca-Pé entra narrando, contando que Dadinho matou seu irmão e foi também o 

responsável pelas mortes no motel, “como se soube tempos depois do crime”.

Volta à cena. Bené: “Deixa o patinho ir, Zé”. “Vai aí, pato. E anuncia que a Boca 

agora é do Zé Pequeno”.

Fim do “contra-exercício”. Vê-se aí uma proposta de escaleta que cumpre, 

basicamente, as mesmas funções explicativas da seqüência efetiva, mas de modo muito 

menos convincente. Por quê? Basicamente, porque o uso do narrador é muito menos 

criativo, não servindo para concentrar toda a carga da trajetória no momento. Os 

flashbacks são tímidos, com cenas (e não sumários) mais explicativas que dramáticas, o 

que tira a força da cena de invasão propriamente dita. O tiro em Neguinho é o ponto 

“forte” da seqüência, mas a violência da surpresa, do susto, pode ser um choque 

verossímil, mas está a anos-luz da mobilização de toda a história de violência de 

Pequeno, que Bráulio consegue concentrar na invasão. Bráulio usa não um tiro, mas 

uma “metralhadora narrativa” para impactar o espectador.

Esse impacto é físico, criado pelo ritmo alucinado dos flashbacks, que mimetizam a 

doideira de Dadinho virando Zé Pequeno. No nosso (contra) exemplo imaginativo, não 
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há nada parecido com esse ritmo, já que a referida timidez do uso do narrador é 

acompanhada por uma fidelidade (pobre) ao espaço e ao tempo cênicos (o espaço e 

tempo contínuos não são rompidos por sumários). A tremenda superioridade da 

seqüência de Bráulio Mantovani vem, basicamente, de uma escrita específica para o 

cinema, que pensa em termos de câmera e montagem (visual e sonora), e não apenas 

em termos de cena teatral.

Mas essa “libertação cinematográfica” do roteirista é só o começo do trabalho. 

Estabelecido esse “paradigma”, é preciso aprender a fazer elipses de modo rítmico, e 

costurar essa “pulsação” com elementos que ajudem na manutenção da coesão da 

seqüência. É preciso aprender a “compor”.

Passemos, finalmente, à análise da seqüência do filme, que será feita em dois 

momentos: num primeiro, vamos nos concentrar no movimento geral da seqüência, sem 

detalhar procedimentos; depois, retornaremos ao início e focaremos os detalhes (mais 

ou menos como quem atenta primeiro para a melodia e ritmo geral, e depois cuida do 

arranjo).

a) Movimento geral da seqüência

Busca-Pé corre pelas vielas da Cidade de Deus, em busca de um baseado para sua 

amada Angélica. Em off, ele, como bom maconheiro, se mostra conhecedor do pedaço 

e das manhas do tráfico.

Nem bem ele chega à Boca de Neguinho, seu “ex-colega”, como ele nos informa, 

alguém bate na porta. Tensão. Arma na mão, Neguinho abre, e relaxa: “Pô Dadinho, 

como é que tu chega assim na minha Boca, m'êrmão?”; “E quem te falou que a Boca é 

tua, rapá?”.

Mergulho no flashback: Busca-Pé nos resume a história da Boca dos Apês, com 

seus fantasmas surgindo e sumindo, conforme a narração.

Zé Pequeno repete a entrada: “E quem te falou que a Boca é tua rapá?”; “Pô, 

Dadinho, qualé?”; “Dadinho o caralho! Meu nome agora é Zé Pequeno, porra!”.

Busca-Pé nos conduz em mais um flashback, contando “em ritmo de aventura” a 

história do bandidão: foi ele quem, no motel, “matou sua sede de matar”. Depois desse 

ritual macabro de iniciação, Dadinho passa com desenvoltura aos assaltos com Bené e 

ao assassinato do ex-parceiro Marreco. Dadinho cresce numa sucessão vertiginosa de 

assassinatos. Por fim, durante sua festa de 18 anos, convoca Bené para o “grand finale” 

de seu amadurecimento; um preto velho o batiza como “Zé Pequeno”, e ele parte para o 

massacre dos traficantes da Cidade de Deus, com a tomada de assalto das Bocas. A de 

Neguinho é a última da série.

Terceira repetição da entrada de Pequeno. Desta vez a cena se prolonga. Busca-Pé 

comenta consigo mesmo sua covardia em não tentar vingar a morte do irmão. Pequeno 
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quer “passar” Neguinho, mas Bené intercede, e o bandidão deixa barato: dá só um tio 

na perna no ex-dono da boca. Busca-Pé vai saindo de fininho, mas Zé Pequeno o 

interpela. Novamente Bené salva a pátria: “Deixa ele, Zé. É irmão do Marreco... Finado 

Marreco”. Alegres risadas dos novos donos do pedaço encerram a seqüência.

b) Elipses e manipulação do tempo

Como vimos, a sequência está construída em função da ação dramática (resumida 

na frase “meu nome agora é Zé Pequeno”). Vejamos agora como o padrão rítmico da 

seqüência foi estabelecido.

Em primeiro lugar, há a “base” da narrativa de Busca-Pé. A narrativa oral tem uma 

capacidade de síntese poderosa. Podemos dizer, tranqüilamente: “De tiro em tio, Zé 

Pequeno cresceu”. Os tempos verbais manipulam o tempo com extrema facilidade. 

Assim, a presença de uma voz narrando já acelera as coisas. Mas é evidente que é 

preciso muito mais para fazer com que as tais coisas se tornem cinematograficamente 

interessantes.

Uma seqüência, por definição, é uma unidade costurada por elipses. É disso que se 

trata: contrair o tempo – e contrair o tempo de forma rítmica, fazendo-o variar, 

flexionando-o, fazendo o filme (e o espectador) respirar.

A narração de Busca-Pé é um álibi para detonar esse trabalho fílmico de elipses. 

Vejamos: Busca-Pé corre pelas vielas, ele está excitado por sua “moral” com Angélica, 

mas controla seu comportamento. Quando vai chegando na Boca, diminui o passo. 

Entre a cena da corrida pelos becos e a da chegada na Boca, há uma elipse de tempo, 

costurada pela continuidade da “corridinha” e da narrativa. Lá dentro, eles estão calmos. 

A batida na porta os faz parar, tensos. A entrada de Pequeno os faz relaxar, só para 

preparar a nova tensão, várias “oitavas” acima: a passagem para a próxima cena (o 

sumário da Boca), ao contrário da passagem anterior, não é suavizada, mas 

radicalizada. A imagem de Pequeno é congelada e sublinhada por uma nota aguda, 

marcando o início do flashback. O tempo – a respiração – está suspenso. Como na hora 

do pênalti, tudo pára. A história da Boca é contada nesse diapasão: uma série de fusões 

faz os personagens da Boca desfilarem como fantasmas – fora do tempo, portanto – 

num ritmo comum e arrastado, desdramatizado. Entretanto, uma das riquezas da 

narrativa do filme é que, mesmo dentro deste padrão fantasmagórico do sumário, há 

variação: por momentos, a voz de Busca-Pé se cala e ouvimos, como que emergidos do 

fluxo do passado, as vozes dos fantasmas. Incrustados no sumário estão pequenos 

fragmentos de cena: Grande dá ultimato a Cenoura, Cenoura mata seu amigo 

Aristóteles (nesses momentos, o “sismógrafo dramático” do espectador – que mede o 

grau de envolvimento – registra uma pequena oscilação, um suspiro).

Nova batida na porta. Revivemos o momento, mas agora sem suspense. A cena se 
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desenvolve até o ponto anterior e vai um pouco além: “Meu nome agora é Zé Pequeno, 

porra!”. Aqui está a manipulação temporal mais importante da seqüência: é uma frase 

tão importante que o tempo não apenas pára, mas dá voltas em torno dela (e vai haver 

ainda mais uma repetição para sublinhar a frase). Um letreiro (“A história de Zé 

Pequeno”) marca o início de uma nova era.

O flashback recupera rapidamente a situação do motel (elipses rápidas entre 

fragmentos de cenas da fuga), para então frear o tempo, e nos colocar no ritmo da 

curtição, por Dadinho, do momento dos assassinatos. Os movimentos lentos, a 

tranqüilidade feliz e a risada marcante do diabólico moleque aumentam o terror.

A voz de Busca-Pé interfere para fazer a costura da história: “O problema era eles 

encontrarem um bicho solto maior que eles”. Retornamos ao momento de Marreco, e 

mais uma vez na hora do assassinato o sumário se torna cena, e cena lenta, no ritmo da 

curtição do assassino.

Cabe aqui uma observação: há uma macro-manipulação do tempo, neste momento 

específico, com o retorno ao motel e a Marreco, e a revelação da violência de Dadinho. 

Se isso tivesse sido revelado na ordem cronológica, no ato I, teríamos nossa atenção 

deslocada de Cabeleira para Dadinho, o que não seria interessante. “Guardar” a 

violência do moleque para o momento de sua “formatura” como bandidão é muito 

funcional. Mas, diga-se de passagem, essa é uma decisão mais tipicamente de escaleta, 

e não de ajuste interno da seqüência. É possível que uma decisão dessas surja quando 

o roteirista esteja trabalhando numa seqüência específica. Mas, neste caso, a decisão o 

remeterá ao nível mais estrutural da escaleta. Terão que ser feitos ajustes gerais no 

conjunto da história. O importante é ter sempre em mente o conjunto das articulações. 

Um roteiro está mais para um ser vivo do que para uma parede.

Repetido duas vezes o momento de curtição do assassinato, essa subjetividade já 

não precisa mais ser marcada: as mortes de Pequeno aparecem, então, como “fatos 

externos”, uma sucessão de fusões de tiros mortais, dados às gargalhadas.

Segue-se uma cena rápida, no meio do sumário, com a festa de 18 anos de 

Dadinho. O momento serve de respiro, no qual se aproveita para dar voz a Zé Pequeno, 

que se revela um “empresário de visão”: é preciso passar ao tráfico. A passagem dessa 

cena para o novo sumário, agora de mortes em sucessão nas Bocas, é marcada por um 

novo momento de “respiração suspensa”, com Bené olhando meio perplexo para a 

ambição do amigo. As mortes nas Bocas recebem tratamento de aceleração, não por 

cortes elípticos, mas pela aceleração literal da ação, entrecortada por mapas da favela, 

operação que exacerba o caráter épico, de um olhar que vê e  narra de fora, com 

controle das informações. Junto com a voz de Busca-Pé, esse é um recurso para, ao 

mesmo tempo em que se mantém o ritmo trepidante da ascensão do facínora, dar-se 

um passo atrás, de distanciamento do empreendimento e retorno a uma certa 
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identificação do “olhar de fora” de Busca-Pé (mais precisamente, esses mapas são um 

ponto de apoio para o espectador classe média, de fora, que se apóia na distância 

relativa de Busca-Pé em relação ao crime).

Por fim, pela terceira vez ouvimos a batida na porta, espécie de sinal auditivo para a 

repetição da cena (agora, depois da ascensão, com o foco narrativo em Zé Pequeno): 

entramos na Boca junto com Zé, e não mais o esperamos junto com Neguinho. Nessa 

“batida” acompanhamos o desfecho “em tempo real” (por assim dizer): o tiro em 

Neguinho os pega desprevenidos, dando um último “choque” no espectador, antes de 

relaxá-lo com a interpelação final a Busca-Pé.

c) Flashbacks e sumários

A riqueza dos flashbacks e sumários de “Cidade de Deus” possibilita uma reflexão 

sobre a especificidade e a importância dessa forma da narração cinematográfica. O 

sumário, por definição, opõe-se à cena. É a narração que concentra, num curto 

momento narrativo, um grande período de tempo narrado. A oposição cena x sumário 

existe na literatura, e o que há nos sumários literários é justamente o que não pode ser 

literalmente escrito num roteiro. Você não pode, em sã consciência, escrever num 

roteiro: “Durante muito tempo, costumava deitar-me cedo” (frase inicial de “Em busca do 

tempo perdido”, de Marcel Proust), a não ser como uma frase dita por alguém. Para 

manipular o tempo em cinema, o roteirista vai ter que criar formas que vão além da 

escrita da cena. Ele vai precisar escrever cinematograficamente.

O flashback não implica, necessariamente, nesse tipo de manipulação temporal. 

Claro que pode haver o clássico “eu me lembro muito bem da minha infância na 

fazenda...”, música, menina correndo por uma campina. E tudo continua dentro da cena. 

Mas há uma “afinidade” entre o flashback e a escrita para além da cena. Num episódio 

da “TV Pirata” que fez história, sobre a morte de Barbosa, toda hora a imagem 

começava a oscilar, e o detetive perguntava: “O que é isso, o que é isso?”; ao que os 

personagens respondiam em coro: “É o flashback, porra!”. A piada metalingüística, 

inteligente e engraçada, como tantas da “TV Pirata” e de outros programas do núcleo 

Guel Arraes, tem um fundo, que não é falso, mas é sobre a construção (e 

desconstrução) da falsidade: o flashback “denuncia” a presença de uma instância, de 

uma mediação entre o espectador e o que ele vê. O uso do detetive na “TV Pirata” 

também era esperto, já que foi nos filmes noir de detetive – justamente aqueles que 

“bagunçaram” as regras do cinema clássico, na passagem dos anos 40 para os 50 – 

que os flashbacks marcaram presença, em história confusas, obscuras, onde o 

espectador era retirado daquela posição de onisciência tradicional.

Ou seja, quando há uma narração que se permite o flashback, a alteração da 

convenção do presente contínuo, estamos a um passo de outras liberdades. Pense 

92



bem: se a marcação da passagem de tempo entre uma cena e outra se altera em 

relação à sucessão temporal (Tarantino tira muitos efeitos da suspensão temporária 

dessas marcas de passagem de tempo), por que não se poderia “brincar” também com 

as marcas da diferenciação entre sonho e vigília, ou vigília e delírio? (Basta ver o 

recente “Cidade dos sonhos”, de David Lynch, para se ter uma idéia de quão longe se 

pode ir nessa direção).

Enfim, mesmo que não se queira explorar as fronteiras kafkianas entre registros do 

real e do irreal, a escrita não-dramática é tremendamente estimulante e liberadora da 

criação do roteirista. 

Bráulio Mantovani é um roteirista que escreve pensando cinematograficamente, 

manipulando o tempo ritmicamente, conduzindo energias emocionais, como vimos neste 

capítulo. Transcrevemos, a seguir, alguns trechos do roteiro de “Cidade de Deus”, para 

que se observe como a escrita pode sugerir essas manipulações, sem que o roteirista 

se lance a fazer a decupagem técnica (aquelas indicações do tipo “plano geral” etc., 

hoje a cargo do diretor).

ZÉ PEQUENO (off)

Quem foi que falou que essa boca é tua?

Neguinho faz cara de 

apavorado.

Imagem em still.

FUSÃO PARA:

Sucessão de ações com a 

câmera registrando sempre no 

mesmo ângulo a Boca dos Apês.

Os personagens que vão sendo 

apresentados na narração de 

Busca-Pé aparecem e somem 

como fantasmas.

O ambiente pouco muda: uma 

mesa aparece ora num lugar 

ora em outro; há mais ou 

menos móveis e objetos em um 

momento ou outro; mais ou 

menos armas etc.
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No começo, vemos apenas um 

colchão.

BUSCA-PÉ (V.O.)

A boca-de-fumo dos Apês é uma história à parte...

EFEITO DE TRANSIÇÃO.

VELHA BÁ – uma mulher de 

aproximadamente 40 anos – 

fazendo sexo oral com o jovem 

mulato GRANDE.

BUSCA-PÉ (V.O. cont.)

Quem começou a usar aquele apartamento dos Apês pra vender 

droga foi a Velha Bá. Às vezes ela dava droga pra molecada, em 

troca de algum favor especial... O favorito era o moleque 

chamado Grande!

EFEITO DE TRANSIÇÃO.

Grande, agora adulto, muito 

alto e com cara de poucos 

amigos, expulsa a Velha Bá 

com um chute na bunda.

BUSCA-PÉ (V.O. cont.)

Daí, o Grande cresceu... O esquema da Bá era tão amador, que 

foi fácil pra ele tomar conta do negócio...

EFEITO DE TRANSIÇÃO.

Sandro Cenoura – um menino 

branco, sua muito, está 

apenas de calção (ou seja: 

sem camisa e descalço). Ele 

tem em volta do pescoço um 

trapo branco sujo e rasgado, 

que ele usa para enxugar o 

suor do rosto e do peito.
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Cenoura recebe trouxinhas de 

maconha de Grande. Na boca 

também estão presentes outros 

moleques.

BUSCA-PÉ (V.O. cont.)

O Grande usava a molecada dos Apês pra trabalhar de vapor. 

Eles é que levavam a droga pelo conjunto. O vapor mais esperto 

da boca do Grande era um moleque branco e seboso chamado 

Sandro Cenoura.

EFEITO DE TRANSIÇÃO.

Sandro Cenoura – agora com 

uns dezesseis anos e melhor 

vestido – recebe de Grande 

uma TOALHA DE ROSTO branca: 

Grande tira o trapo que está 

em volta do pescoço de 

Cenoura e, ritualisticamente, 

o substitui pela toalha nova.

Observando a cena, está o 

jovem Neguinho, futuro dono 

da boca.

BUSCA-PÉ (V.O. cont.)

O Cenoura ganhou a confiança do Grande. Foi subindo de posto, 

seguiu direitinho o plano de carreira do tráfico... até virar 

gerente da boca...

EFEITO DE TRANSIÇÃO.

O ambiente está repleto de 

vapores fazendo trouxinhas de 

maconha. Entre eles, 

destaca-se Neguinho.

Cenoura, já com uns 18 anos, 

– sempre enxugando o suor com 

a toalha branca – está 

recebendo a visita do amigo 
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ARISTÓTELES, também branco e 

mais ou menos da mesma idade 

de Cenoura.

Cenoura oferece um baseado já 

aceso para Aristóteles, que 

fuma com prazer.

Cenoura é sem dúvida o 

manda-chuva do pedaço.

BUSCA-PÉ (V.O. cont.)

Um dia Cenoura recebeu na boca um amigo dele de infância: o 

Aristóteles. Numa época em que Cenoura tinha sido expulso de 

casa pelo pai, a família do Aristóteles deu guarida pra ele: 

casa, comida e roupa lavada. Agora, era o Aristóteles que tava 

precisando de ajuda...

ARISTÓTELES

Meu irmão, vou te dar um papo responsa, morou? O caso é o 

seguinte: tô desempregado, minha mina tá tendo aí que fazer 

uma operação dum caroço que apareceu aí na barriga dela, tá 

sabendo?

CENOURA

Quer dinheiro?

ARISTÓTELES

Não! Quero que tu me arruma um peso pra eu passar aí no 

sapatinho, sabe qualé? Tu me dá o peso que eu vendo rapidinho.

Cenoura entrega um pacote 

grande de maconha para 

Aristóteles.

BUSCA-PÉ (V.O.)

Cenoura deu um força pro Aristóteles... Só que nunca mais viu 

o dinheiro da maconha que ele tinha passado pro amigo.

EFEITO DE TRANSIÇÃO.
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Cenoura e Grande sozinhos na 

boca. Cenoura está cabisbaixo 

e suando mais do que de 

costume: não pára de se 

enxugar com a toalha.

BUSCA-PÉ (V.O. cont.)

E teve que se explicar pro Grande...

Grande fala com frieza e 

solenidade:

GRANDE

Ou tu passa o cara. Ou eu te passo você.

EFEITO DE TRANSIÇÃO.

Cenoura aponta uma arma 

contra a cabeça de 

Aristóteles que, de joelhos, 

implora por clemência.

ARISTÓTELES

Porra, mermão! A gente é amigo! Tu tem que me dá uma chance, 

porra! Cenoura, me escut...

Cenoura dispara, e chora 

sobre o cadáver de 

Aristóteles.

BUSCA-PÉ (V.O.)

O Cenoura não teve escolha... Também, uma história com um cara 

chamado Aristóteles, só podia acabar em tragédia. O Cenoura 

sentiu vontade de matar o Grande, mas nem precisou...

EFEITO DE TRANSIÇÃO.

Cabeção e outros policiais 

levam Grande preso.
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BUSCA-PÉ (V.O. cont.)

O Grande foi preso pelos samangos e morreu na cadeia.

EFEITO DE TRANSIÇÃO.

Sandro Cenoura está 

conversando com Neguinho.

BUSCA-PÉ (V.O. cont.)

O Cenoura tomou conta de tudo o que era do Grande. Mas não 

quis ficar com a boca dos Apês. Pra ele, aquele lugar era 

maldito. O Cenoura deixou a boca pro vapor que ele mais 

confiava.

CENOURA

Aí, Neguinho. Tu é meu homem de confiança. Eu vou montar outra 

boca lá na Quinze. Tu me passa uma parte do que tu faturar 

aqui. É só tu respeitar meu território que num vai ter 

arengação. Combinado.

Neguinho sorri radiante.

FUSÃO PARA:

Voltamos à mesma ação que deu 

início ao flashback, vista 

agora de um outro ponto de 

vista.

Vemos a cara de pânico de 

Neguinho.

BUSCA-PÉ (V.O.)

Foi assim que a boca-de-fumo dos Apês ficou na mão do 

Neguinho. Mas isso também não foi por muito tempo...

Uma vez mais, ouvimos a voz aguda e ameaçadora:

ZÉ PEQUENO (OFF)

Quem foi que falou que essa boca é tua?

NEGUINHO
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Qualé, Dadinho? Tu...

Por fim, é bom que se diga que as questões de ritmo e de ligação entre cenas 

também são pertinentes para cenas dramáticas. Claro: num caso mais clássico o ritmo 

será dado pela sugestão de velocidade da atuação – por exemplo, o roteiro amalucado 

de “Quanto mais quente melhor” (“Some like it hot”, Billy Wilder, 1959) pede uma 

interpretação “rapidinha”; as falas e ações sugerem isso. E as ligações, mesmo numa 

cena que termine como uma cena teatral, podem ajudar. Uma cena de um casal que 

está indo morar junto pode terminar, por exemplo, com as marteladas para pôr um 

quadro na parede; e a cena seguinte, começar com um brinde do casal num jantar com 

amigos, em que a mulher e um certo amigo trocam alguns olhares mais fortes 

(imageticamente se sugere a fragilidade da relação, e o contraste do corte dá interesse 

à passagem). Ou seja, mesmo em narrativas mais clássicas existem virtualidades 

imagéticas da escrita do roteiro que podem ser exploradas.

* * *

Aqui acompanhamos uma seqüência de modo bem detalhado. No exemplo em 

anexo, há uma análise um pouco mais genérica de uma seqüência, mas que capta o 

principal: o fluxo de emoções suscitado no espectador. Como temos repetido, as 

análises de cada capítulo desta apostila se diferenciam pelas dimensões enfocadas a 

cada etapa, mas que na prática da escrita de roteiro se misturam. Ao final, no roteiro 

pronto, as conexões entre as cenas devem estar indicadas do modo mais “amarrado” e 

expressivo possível. Ou seja, as rubricas devem indicar o maior número de detalhes 

sugestivos, para subsidiar o trabalho do diretor. Por isso consideramos importante a 

atenção aos detalhes analisados neste capítulo, a partir do exemplo da seqüência da 

Boca dos Apês. Entretanto, como exercício ainda parcial de escrita, consideramos que 

um nível de redação mais geral, como o do exemplo abaixo (sobre a seqüência de 

abertura de “Cidade de Deus”), é suficiente – e até interessante, para que o exercício se 

concentre no fluxo de emoções, abstraindo por um instante os detalhes que vão, 

concretamente, suscitar esse fluxo.

EXEMPLO DE ANÁLISE:

SEQUÊNCIA DE ABERTURA DE “CIDADE DE DEUS”

1.  Tem galinha no samba

“Cidade de Deus” começa com uma batucada cinematográfica. A levada do samba, 

que encompassa a “galinhada”, lhe dá ritmo e charme, ao mesmo tempo em que a 
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batida dos cortes vai sugerindo uma tensão. A poesia cotidiana do samba deixa entrever 

a violência implícita nesse cotidiano: os movimentos rápidos da faca, o gogó do galo 

pulsando à beira da morte, as tripas de galinha sendo esgarçadas, o sangue pingando 

na bacia. Samba, sangue, suor e cerveja.

2. Perseguição

Da crônica ritmada, passamos, com sobressalto, a uma tensão, ainda que 

brincalhona. Um grito quebra o silêncio: “Segura a galinha!”. Correria atrás do bicho, e 

da roda de samba passamos à batida de surdo.

3. Busca-Pé

Pára tudo. Caminhando e conversando numa boa, vêm dois rapazes, Busca-Pé e 

Barbantinho. Busca-Pé conta que, se descolar uma foto, pode conseguir emprego no 

jornal. O amigo pondera que ele pode dançar por causa de uma foto.

   4.    Montagem paralela

A perseguição se acirra: “Senta o dedo na galinha!”. A energia que pulsava sem 

atravessar o ritmo corre agora desordenada pelos becos da favela. A alegria se mistura 

ao perigo da energia incontida dessa molecada que saca as armas.

A galinha corre para salvar as penas.

Busca-Pé diz que de jeito nenhum quer ficar cara-a-cara com aquele “bandido filha 

da puta” (só pode ser o que ordenou a perseguição à galinha).

As duas linhas paralelas se cruzam: “Pega a galinha aí, rapá!”. O medo do goleiro 

diante do pênalti: o “fotógrafo”, cara-a-cara com o frango e com o “bandido filha da puta” 

e seu bando armado até os dentes, faz pose de goleiro.

5. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come

Busca-Pé percebe que está bem no meio de iminente fogo cruzado, pois a polícia 

perfilou-se às suas costas.

Na vertigem de Busca-Pé, a história que conduziu até aquele momento começa a 

passar sob nossos olhos: mergulhamos no flashback.

RESUMINDO: O FLUXO DA EMOÇÃO

Começamos na tensão escondida sob a batucada coletiva. Zé Pequeno atravessa o 

samba com uma ordem, um vetor dramático: a energia explode. Contém-se novamente 

na conversa de Busca-Pé. Mas a tensão dramática está lá, latente, no medo de cruzar 

com Pequeno. A energia passa, de novo, de potencial a cinética: a perseguição da 
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galinha prossegue e se acirra com as armas. A montagem paralela se acelera, tudo 

pulsa e então... impasse de duelo: Pequeno e Busca-Pé cara-a-cara (no Brasil, duelo é 

pênalti). O duelo vira fogo cruzado e a tensão imóvel aumenta ainda mais. No olho do 

furacão, Busca-Pé vê tudo rodando a sua volta.

EXERCÍCIO

Escolha uma seqüência de seu roteiro e apresente um 

esboço de proposta de tratamento. Inspire-se na 

análise do exemplo anexo, sobre a abertura de 

“Cidade de Deus”. Pense visual e ritmicamente, 

atentando para a “respiração”, para as variações do 

filme, responsáveis pelo fluxo de energia emotiva. 

Tente, como no exemplo, sugerir esse fluxo no 

exercício da escrita (máximo de 40 linhas, 2.500 

caracteres).
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CAPÍTULO 8

CENA: LINHAS DRAMÁTICAS

* Como está construído o lugar do 

espectador? Ele pode ser enriquecido 

para aumentar o impacto emocional ou 

cômico? Como se desenvolve nossa 

identificação com os personagens em 

cena? Existem variantes que não foram 

tentadas?

* Qual é a curva dramática? Qual é a 

situação inicial e qual a final?

* Saímos da cena com algum gancho ou 

ela se completa totalmente?

* O que está em questão na cena? Como 

isso nos é indicado, em termos de 

controle de informação (relação de 

conhecimento entre espectador e 

ação)? E em termos de envolvimento 

emocional?

* Há um clímax? A progressão até ele 

pode ser melhorada?

* Os momentos de alívio estão bem 

ajustados?

*  Valeria a pena acrescentar 

personagens secundários como base 

para alternar pontos de vista e 

inserir contrapontos e “respiros”?

*Como funcionam na cena os recursos 

de distanciamento?

Se um roteiro fosse uma construção, as cenas seriam os tijolos. A escaleta é aquela 

estrutura maior (as fundações, as vigas de sustentação) que, para ser preenchida, 

precisa de cenas. O diretor norte-americano Howard Hawks costumava dizer que um 
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filme é feito de “uma ou duas cenas boas e nenhuma cena ruim”. Em outras palavras: 

se seu roteiro possui alguma cena marcante, antológica ou inesquecível, ótimo. Mas é 

muito mais interessante que seu filme tenha apenas cenas eficazes e, mais do que isso, 

que não tenha nenhuma cena ruim: elas podem ser ainda mais “inesquecíveis” do que 

as cenas boas.

Uma cena é a unidade dramática ideal. Ela mantém uma continuidade espacial e 

temporal (própria das cenas dramáticas) ou temática (própria das cenas 

não-dramáticas). Essa unidade não é alguma regra esotérica, que se não for cumprida 

vai acarretar em perda de pontos na carteira de roteirista. É uma decorrência da própria 

natureza do drama. Se drama é embate de individualidades, sua arena é o diálogo – ou 

o confronto físico (com ou sem violência: pode ser dança ou porrada). Ou seja, ações 

individuais. Palavras – nunca é demais repetir – são ações. Segundo o filósofo John 

Austin, há palavras que são “atos de fala”: quando você diz “sim”, em determinado 

contexto, pode ser um ato bastante concreto, que altera seu estado civil. Sem grande 

(aliás, nenhum) rigor filosófico, absorvamos a idéia central de que falar pode mudar 

nosso “estado” no mundo ou, traduzindo para os nossos termos, mudar a “situação 

dramática” onde nos encontramos. Resumindo, falar pode ser uma ação dramática das 

mais fortes. Desde que entendamos as coisas sob esse ponto de vista, um filme de 

tribunal – como “Testemunha de acusação” (“Witness for the prosecution”, Billy Wilder, 

1957) – pode ser um tremendo filme de ação (mesmo que um bocado de adolescentes 

fascinados por games não concordem, e achem que estamos falando demais).

Uma prova da não arbitrariedade da “unidade de tempo e espaço”: com o surgimento 

do telefone, tornou-se possível (e comum) fazer ”cenas “ (no pleno sentido do termo) 

sem unidade de espaço. A ação e a reação humanas libertaram-se da necessidade do 

espaço comum. Como ainda não temos uma “tempofone”, cenas com descontinuidade 

temporal são mais raras.

Enfim, a cena é o momento privilegiado do embate imediato dos personagens. Claro 

que pode haver cenas não-dramáticas. Um cara passeia com seu cachorrinho no 

parque, ou duas crianças brincam: unidade de tempo e de espaço, mas nada de 

conflito. Cenas sem tensão dramática têm uma função de distensão (pausa, respiro) 

dentro de uma curva dramática, e é interessante (como dizíamos no capítulo 6) que não 

sejam apenas “cenas de transição”, mas que agreguem algo, sirvam como digressão 

que comenta e enriquece a narrativa.

Mas aqui vamos nos concentrar nas cenas dramáticas, tentando deixar mais claro o 

que as faz tensas e interessantes.

O núcleo da cena

Na escaleta – ou na cabeça do roteirista, se ele ainda não estabeleceu a posição da 
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cena no filme – há uma indicação sucinta sobre o evento principal da cena, “o que 

acontece” na cena. “Fulano encontra a cabeça de seu cavalo preferido entre seus 

lençóis”, como em “O poderoso chefão” (“The godfather”, Francis Ford Coppola, 1973); 

“Bené é assassinado por Neguinho no lugar de Zé Pequeno”, de “Cidade de Deus”; 

“Linus confessa a Sabrina sua armação para mandá-la de volta a Paris”, em “Sabrina”.

De modo mais estritamente dramático, esse núcleo altera, em alguma medida (maior 

ou menor), a situação dramática – é uma ação dramática, no sentido que falávamos já 

no capítulo 3 e retomamos acima. Falar, quando se tem por objetivo alterar o estado 

das coisas, é agir. Colocar a cabeça de um cavalo entre os lençóis de alguém é também 

agir, utilizando-se de uma linguagem “um pouco” mais concreta.

Mas um núcleo forte não faz uma boa cena. A cena que não é bem trabalhada tende 

a ficar esquemática, chata, desinteressante. Se a seqüência da despedida de Bené, em 

“Cidade de Deus”, se resumisse apenas à morte do parceiro de Zé Pequeno, teríamos 

algo tão enfadonho quanto: “Zé Pequeno e Bené brigam; Neguinho aparece armado; 

quer acertar Zé Pequeno; erra; por engano, termina matando Bené; fim”.

Em termos bem gerais, estruturais, a cena precisa estar desenvolvida. A ação 

“nuclear” tem que acontecer no tempo. Novamente nos deparamos com a insuficiência 

da imagem do roteiro como um sistema de controle e passagem de informação – idéia 

que, aliás, não resiste a uma piada mal contada, em que todas as informações estão 

dadas, mas a graça não dá o ar da graça.

Encontramos, então, novamente, a “curva dramática”.

A curva da cena

Para o desenvolvimento de uma cena, valem parâmetros parecidos aos que 

discutimos para a curva dramática geral. No capítulo seguinte (aula 9), vamos discutir os 

recursos que o roteirista pode utilizar para compor essa cena de modo bastante prático 

(diálogos, sugestões de marcação, cenário etc.). Aqui, estamos preocupados com a 

estrutura da cena, seus pontos de articulação fundamentais – para tanto, recorremos, 

basicamente, aos mesmos conceitos de “pontos” determinantes da curva dramática 

geral (ponto de partida, clímax etc., como visto no capítulo 6). É como se, a cada nível 

de consideração (conjunto do filme, atos, seqüência e cena), se repetisse a “forma 

fundamental” da curva.

Pequena digressão metodológica

Talvez seja aqui, entre este capítulo 8 e o próximo, que fique mais clara a 

não-linearidade desta apostila. É claro que a discussão estrutural que estamos 

estabelecendo e os conteúdos efetivos (diálogos, mise-en-scène etc) do próximo 
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capítulo estão intimamente imbricados na hora de se escrever uma cena. Este 

desdobramento em dois capítulos é expressão de um princípio que enunciávamos no 

início (vide capítulo1): criar é inventar e criticar, num movimento pendular constante. O 

capítulo 8 busca fornecer parâmetros de análise de uma cena: “O ponto de partida foi 

bem escolhido?”, “o clímax está bem encaixado?” etc. Não é muito comum que alguém 

“arquitete” toda a cena, em todos os seus pontos de articulação, para depois escrevê-la. 

Mesmo que o faça (o que não é impossível – qualquer maneira de criar vale a pena), na 

hora de desenvolvê-la em detalhe, o roteirista, muito provavelmente, vai criar novas 

tensões que vão obrigá-lo a repensar a estrutura, o que vai reenviá-lo ao seu diálogo 

etc, etc.

Um aspecto fundamental dessa nossa dicotomia didática é a diferença de ESCRITA 

que marca os exercícios reflexivos estruturais (abstratos) e a escrita do roteiro 

propriamente dito, que será objeto do próximo capítulo. No roteiro acabado não há 

indicações sobre “clímax”, “respiração” etc., nem indicações sobre as intenções de uma 

seqüência. TUDO QUE HÁ SÃO DIÁLOGOS E RUBRICAS DESCRITIVAS DE 

AÇÕES. Um roteiro deve ser uma descrição de ações. TODAS AS CONSIDERAÇÕES 

CONSTRUTIVAS (como essas deste capítulo 8) PODEM SER VISTAS COMO 

ANDAIMES, QUE DEVEM DESAPARECER PARA QUE SE VEJA APENAS A OBRA 

(O ROTEIRO) EM SUA OBJETIVIDADE. Se você sentir que precisa deixar algum 

“andaime”, alguma indicação sobre suas “intenções” (“só para que o diretor entenda 

bem...”), é porque sua obra está capenga, precisando de muletas. Trabalhe mais até 

que todas as intenções tenham sido absorvidas pelas ações visíveis.

Você fará sempre esse ir e vir, entre o roteiro e as reflexões sobre o roteiro, mas, ao 

final, ou suas reflexões se “incorporaram” completamente às ações (tornaram-se corpo, 

algo visível), ou elas ainda não foram desenvolvidas até o fim. Somos feitos da mesma 

matéria de nossos sonhos, mas só podemos ver nossos corpos.

Talvez essa digressão esclareça algo do “modo de usar” dessa apostila, que quer ser 

usada sem modos.

Voltemos à nossa “curva dramática”.

O clímax de “Sabrina”: estrutura da cena

Para comentar como isso funciona no nível da cena, tomemos como exemplo o 

clímax de “Sabrina”, de Billy Wilder. Quando chegamos à cena, já sabemos todas as 

peças e lances do jogo: Sabrina, a filha do motorista, viveu a história do Patinho Feio: 

de menina sem graça, secretamente apaixonada pelo patrão playboy (David), voltou de 

uma viagem a Paris transformada numa linda mulher. David se engraça por ela, mas, 
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então, intervém Linus, o irmão mais velho, o frio administrador das milionárias empresas 

da família. Linus arranjara uma maneira de tornar o irmão playboy útil, arranjando-lhe 

um casamento com a herdeira de uma outra grande corporação. Ele tira David do 

caminho e se empenha em seduzir a jovem Sabrina, planejando desiludi-la, mandá-la 

de volta a Paris e consumar o casamento / fusão empresarial.

a) Ponto de partida: Linus é o “chairman”, o “boss”, o cara que manda, 

enfim 

Sabrina, depois de momentos de hesitação, entra na sede da empresa e, do saguão, 

liga para Linus, para dizer-lhe que não vai sair com ele. Ela está tensa, emocionada. 

Linus a acalma, pede para ela explicar tudo tranqüilamente. Ela começa, então, a tentar 

se explicar, mas Linus deixa o telefone sobre a mesa – Sabrina fica falando sozinha –, 

vai até o saguão e, superando a frágil resistência dela, a conduz até sua sala.

(O espectador, de início identificado com Sabrina, termina identificado com Linus.)

b) Desenvolvimento: o esconde-esconde do amor ou “quem vai entregar os 

pontos?”

Já na sala, o jogo é retomado de modo um pouco mais concentrado. Sabrina ainda 

resiste, quer ir embora. O telefone toca, com a secretária anunciando que estão feitas 

reservas para o teatro. Linus sugere o programa, mas Sabrina mostra suas roupas, que 

ela julga inadequadas (ou seja, sua determinação de partir já enfraqueceu).

Linus dá as entradas para a secretária, e passa a falar de comerem ali mesmo, onde 

ele tem uma pequena cozinha – ele nem convida Sabrina, apenas age. Sabrina se junta 

a ele, cedendo a sua direção.

Mas antes de começar a preparação do jantar, Sabrina se descontrola, chora, fala de 

seus sentimentos, quase confessa abertamente estar apaixonada por Linus, que se 

mantém impassível.

Por fim, Sabrina se controla, enxuga as lágrimas, diz que não comeu nada o dia 

inteiro – o que Linus acolhe como “explicação” para o descontrole momentâneo – e, 

dizendo que vai fazer o jantar, “expulsa” Linus da cozinha.

Linus, sozinho, fraqueja. Percebemos que ele também está abalado por Sabrina.

(Esse é um ponto forte de identificação: o espectador deve se identificar com Linus.)

c) Clímax

Sabrina descobre, sobre a mesa de Linus, duas passagens para Paris. Radiante 

(ponto de identificação), ela se joga nos braços dele, achando que eles vão viajar juntos. 

Linus se mantém frio e acaba confessando que foi tudo uma “jogada” empresarial.
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d) “Fecho”

Sabrina se recupera do choque e, altiva, afirma sua dignidade, saindo da sala a 

passos firmes, deixando Linus sozinho e arrasado.

Temos nesta cena uma curva completa. Perceba que nos concentramos na 

indicação dos pontos que orientam a progressão dramática, sem atentar para os (aliás, 

excelentes) recursos de mise-en-scène (como marcação dos atores, câmera e música), 

que serão objetos de discussão no capítulo 9.

Cortar ou não cortar?

Mesmo as cenas propriamente dramáticas muitas vezes parecem “cortadas ao 

meio”, de forma a agilizar a narrativa. Às vezes, um gancho de diálogo ou uma imagem 

podem servir para fazer a ligação entre essa cena e a próxima.

É comum que roteiristas menos experientes escrevam cenas (principalmente no 

primeiro tratamento) que transcorrem de forma dramática e integral. Isso não é 

“pecado”, e também não acarreta problemas na carteira de roteirista. Há montes de 

grandes cenas que se desenvolvem passando por todos os pontos canônicos (como a 

analisada acima). Aliás, picotar as cenas para dar mais “agilidade” à narrativa – quando 

feito sem critério – é tão ruim quanto espichar a cena. Sonolência e irritação não 

constam entre os objetivos mais comuns dos roteiristas e diretores. Enfim, cortar ou não 

a cena, entrar nela no “meio” ou sair dela antes do clímax são decisões de risco, que 

devem ser tomadas em função da “intenção” da cena.

Vejamos a cena do feijão, em “Eles não usam black-tie”. Bráulio, amigo de Romana 

e Otávio (casal de operários protagonista), acaba de ser assassinado. A greve acabou e 

o filho deles, Tião, mostrou-se um “pelego”. Os dois estão sentados na mesa da sala 

modesta, arrasados, cabisbaixos. O silêncio pesa. Lentamente, Romana seca as 

lágrimas e, olhos sempre baixos, coloca os feijões sobre a mesa e começa a 

escolhê-los. Eles “pingam” dentro de uma bacia. Otávio levanta o olhar, de leve, e vê 

sua mulher. As mãos dela continuam seu trabalho miúdo. Por fim, ele pousa sua mão 

sobre a dela. A mão pára, o ruído dos feijões caindo também. Ela levanta os olhos e 

encontra os dele. Um sorrisinho, muito tímido, esboça-se nos dois. Ele, então, puxa 

para si um montinho de feijões e passa também a separá-los. Ela volta à tarefa, e o 

ruído do “pinga-pinga” retorna, agora num ritmo mais acelerado.

Estruturalmente, temos todos os pontos “clássicos”: há um ponto de início, com cada 

um isolado em sua tristeza; há um desenvolvimento de uma ação, com Romana 

iniciando uma tarefa cotidiana e Otávio reagindo, saindo de sua prostração para olhar a 
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mulher, que age, enfrenta a morte e a tristeza que os paralisa; há o clímax, quando 

Otávio interrompe Romana e eles se reencontram num olhar; e há o relaxamento final, 

da retomada do enfrentamento da vida, juntos na tarefa.

A cena – que consta em qualquer antologia do cinema brasileiro – é brilhantemente 

simples. A curva serve para apoiar, desenvolver, dramatizar, o núcleo da cena: o 

reencontro e a reafirmação da luta do casal frente às adversidades. A emoção do 

momento é extremamente valorizada pela cena – que é exemplar na demonstração de 

que o importante não é o volume de recursos empregados, mas o ajuste entre eles.

Frente a uma cena como essa fica até ridículo pensar em pretensas “regras”, como 

“agilidade”. “Depende” – palavra que, dizem, é a resposta mais sábia para todas as 

questões. E como depende, o contrário também pode valer. Em “Meu nome é Joe” (“My 

name is Joe”, Ken Loach, 1998), há uma cena, digamos, “prima” da cena do feijão. Joe 

e sua namorada (também um casal pobre, sem glamour, e na casa dos 40) estão em 

casa, preparando o jantar, e a colocação dos pratos na mesa vai virando uma 

brincadeirinha carinhosa e erótica. Abruptamente, digamos, no meio da elevação 

afetiva, a cena é cortada. Por quê? Porque essa é a estratégia – aliás, recorrente no 

filme – para manter o espectador “no limite” entre identificação e observação. Não 

vivenciamos completamente o drama de Joe, um ex-alcoólatra desempregado que luta 

para ajudar a si próprio e aos amigos, mas não pode viver segundo os padrões de 

“correção” jurídico-morais que funcionam para sua namorada, uma assistente social de 

classe média baixa. Ficamos sempre com “um pé dentro e outro fora”. Em “Black-tie”, 

mergulhamos nossas mãos no feijão, olhamos nos olhos de Romana. Aqui, estamos na 

soleira da porta de Joe, e somos conduzidos a outro lugar antes do clímax.

Mostrar ou narrar?

Uma regra repetida até a exaustão em todos os manuais de roteiro é a de que o 

cinema é ação. O personagem se define em ação, devemos sempre mostrá-lo agindo, 

ao invés de narrar o que aconteceu nos diálogos ou na voz off. No entanto, essa é outra 

regra cheia de exceções.

O que devemos é, para cada situação do roteiro, fazer a seguinte pergunta: é melhor 

mostrá-la ou narrá-la (conta-lá sem mostrar)? Mostrar a ação nem sempre é a melhor 

solução.

Em “Domésticas, o filme", há um bom exemplo disso. Roxane decidiu ser modelo 

fotográfica e é chamada para seu primeiro trabalho. O que ela não sabe é que está 

sendo agenciada como prostituta, e não como modelo. Roxane vai até a casa do cliente 

pensando que ele é fotógrafo. Quando a situação finalmente se revela, ela fica tensa, 

sem saber o que fazer. O cliente chega por trás e pede para ela, ao menos, tomar um 
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gole de uísque. Corte. Roxane está agora na pizzaria, contando o que aconteceu: ela se 

prostituiu. Isso, no entanto, não foi mostrado, não foi construído pelas ações da 

personagem. A cena foi cortada no meio, houve uma elipse desse trecho da cena, e 

tomamos conhecimento do que ocorreu pela narração de Roxane.

Erro de roteiro? Ao contrário. Mostrar a ação da personagem decidindo se prostituir 

(e no limite, mostrá-la transando com o cliente, por exemplo), abriria espaço para 

julgamentos moralistas do público que não interessavam ao projeto do filme. A situação 

narrada pela própria personagem, ao contrário, minimiza esses julgamentos morais, 

abrindo espaço para suas justificativas e para um debate racional sobre o fato. Um 

procedimento de distanciamento como esse é uma boa prova de que nem sempre é 

bom construir o personagem em ação. Melhor é fazer, para cada situação, a mesma 

pergunta: é melhor mostrar ou narrar?

Cenas com mais de uma linha de ação

Assim como os filmes, em seu conjunto, podem ter mais de um plot (multiplot, 

sub-plot, plots paralelos – vide capítulo 6), também as cenas podem ter mais de uma 

linha de ação. Cada uma dessas linhas deverá ter – tal como cada um dos plots no filme 

– o seu desenvolvimento, e deve estar também orquestrada com os desenvolvimentos 

das outras linhas da cena. Pensando novamente no “núcleo” da cena, vale perguntar: a 

cena tem, mesmo, um só núcleo? É bastante raro que uma cena tenha, de fato, mais de 

um núcleo, mais de um acontecimento dramático fundamental. Um “teste” simples é o 

seguinte: que nome você daria à cena? O nome “dá conta”? Ou tem alguma outra coisa 

importante que fica de fora? Às vezes, quando se decide fundir duas cenas em uma, 

pode ocorrer uma certa desarmonização, deixando um “fio solto”, ou seja, uma linha de 

ação que não converge para o núcleo. É claro que isso pode ser um “gancho”, uma 

expectativa criada (“Xi, mas é o careca? Ela esqueceu o careca no porta-mala! Como é 

que o cara vai sair de lá?”), que é logo levada de roldão, mas fica latente no espectador, 

que passa a aguardar uma “amarração” posterior.

Por outro lado, a sobreposição de linhas de ação, se for uma estratégia constante, 

pode ter outros fins. Se o roteirista busca o contrário da unidade dramática, se for sua 

intenção “desdramatizar”, fazer com que a “corrente elétrica” de sua narrativa “dissipe 

calor”, ao invés de fluir ordenadamente, deixar “fios soltos” pode ser uma boa idéia. 

“Cenas de um casamento” (Robert Altman), por exemplo, é feito de um monte de 

pequenas cenas nas quais várias coisas acontecem ao mesmo tempo. As linhas de 

ação (dezenas) vão sendo retomadas ao logo do filme, mas sempre com essa 

dispersão. O filme é como um sistema vetorial caótico, apontando para todos os lados. 
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É magistral. Tão “dissociado” que monstros sagrados como Vittorio Gassman e 

Geraldine Chaplin acabam submersos na balbúrdia dramática. Nem sempre se quer 

“unidade” – para um contraponto radicalmente “unificado”, ver “O exército inútil” 

(“Streamers”, Robert Altman, 1983), filme em um só ato, que se passa todo dentro de 

um alojamento, entre três soldados prontos para ir ao Vietnã.

Mas o mais comum, entretanto, é que quando uma cena tenha mais de uma linha de 

ação, todas acabem convergindo para um mesmo núcleo, tornando-se uma só, 

resolvendo-se no mesmo tempo e espaço. É o que ocorre, por exemplo, na cena da 

despedida de Bené em “Cidade de Deus”.

Análise: a despedida de Bené

Prólogo: Zé Pequeno se penteia em frente ao espelho.

(A cena curta, não dramática, dá a dica da cena que segue: Zé Pequeno também quer 

ser amado)

     a)   Ponto de partida

     As várias galeras da Cidade de Deus (crentes, sambistas, blacks, cocotas) 

comparecem à festa de despedida de Bené, que dança com todo mundo. Enquanto 

isso, Zé Pequeno leva um “fora” de uma moça que ele convida pra dançar.

(Bené é querido, Pequeno é odiado. Em duas linhas de ação distintas, afirma-se essa 

oposição; ela é o ponto de partida da cena da morte de Bené.) 

a) Desdobramento

 Zé Pequeno, depois do “fora”, “caça briga” com Bené: Pequeno não aceita a partida 

do parceiro; Bené reafirma sua fuga da obsessão de poder do amigo, e deixa 

Pequeno xingando sozinho.

(As duas linhas de ação confluem na discussão entre os dois, que explode e acaba.)

Nova linha de ação, secundária (interpolada à principal):

    Neguinho circula pela festa, com cara de poucos amigos, procurando alguém.

(Criação de suspense: Neguinho foi escurraçado da favela por Pequeno. Vai matá-lo?)

    c)     Ponto de virada, novo clímax 

    Pequeno, depois de novo fora (o “deixa disso” de Bené), caça mais confusão, 
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partindo para cima de Mané Galinha, o bonitão que está dançando com a garota que lhe 

deu o “fora”.

     Aqui temos o ponto de virada, com o estabelecimento de um novo conflito (Pequeno 

x Mané Galinha) e também um novo clímax, uma explosão de Zé Pequeno, que libera 

sua fúria. Pequeno observa o ambiente, reconhece a mulher que se negou a dançar 

com ele. Percebe que ela está dançando com outra pessoa (Mané Galinha). Zé 

Pequeno parte para cima de Mané Galinha, obrigando-o a fazer um “strip”.

(Zé Pequeno deslocou novamente a ação, criando um tumulto em torno da agressão a 

Mané Galinha.)

      d)  “Respiro”

     Angélica, seu novo amor (Bené) e seus antigos pretendentes (Busca-Pé e Thiago), 

todos juntos “numa boa”. Indicação de resolução de conflitos anteriores a esta cena. 

Enquanto Mané Galinha é humilhado, Bené e Angélica se beijam na pista e acenam 

para Busca-Pé, que está na cabine de som. Thiago chega oferendo uma câmera para 

trocar por pó. Incitado por Angélica, Bené aceita, só para dar a câmera para o feliz 

Busca-Pé.

(Aqui temos um respiro dramático, deixando em suspenso a briga que estava rolando. 

Ao mesmo tempo, a “cena sela a paz” entre Bené, o conquistador do coração de 

Angélica, e seus ex-amores.)

    e)    Clímax

     Bené vê o tumulto e vai tentar “segurar a onda” de Zé Pequeno. A briga entre eles 

retorna, Mané é esquecido. Paralelamente, Neguinho espreita. Bené e Pequeno se 

engalfinham num empura-empurra que tem a câmera como “desculpa” (isso servirá de 

gancho para desenvolvimentos futuros). Neguinho mira e atira. Correria geral, Bené cai. 

A música pára, enquanto o salão esvazia.

(Todas as linhas de ação confluem, os conflitos se intensificam até a explosão final, com 

o tiro e a morte de Bené.)

    f)   “Fecho”

      Zé Pequeno chora, desesperado, abraçado ao corpo do amigo morto. Angélica está 
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próxima chorando. Pequeno a escorraça. Sozinho, abraçado ao cadáver no meio do 

salão vazio, grita e atira para cima.

(O final marca a mudança de situação de Zé Pequeno – trata-se de um plot point na 

estrutura geral do filme: ele agora está só.)

      Em tratamentos anteriores do roteiro, os conteúdos desta cena estavam distribuídos 

em outras cenas: havia a cena de uma festa em que Bené era assassinado (que não 

era sua despedida), outra cena para o enterro de Bené. A concentração dramática 

dessas ações resulta num aumento da “temperatura emocional” do espectador e, no 

nível mais geral da narrativa, produz uma sensação de “fecho”. Temos, ao mesmo 

tempo, o último confronto entre Bené e Pequeno, entre Pequeno e Neguinho, e a 

resolução dos conflitos românticos em torno de Angélica (que desaparece do filme, 

marcando o fim das relações românticas na narrativa). Todas essas confluências são 

bastante funcionais para a marcação da morte de Bené como plot point do filme: a partir 

de agora, nada será como antes. Ao mesmo tempo, como que sob esse movimento 

principal, há preparações para novos desenvolvimentos: o conflito entre Zé Pequeno e 

Mané Galinha é bem marcado, e fica pendente, sem solução; Busca-Pé, por seu lado, 

perde sua sonhada câmera para Zé Pequeno.

 Orquestrar esses vários níveis de desenvolvimento não é fácil. Trata-se não 

apenas de passar as informações de cada uma das linhas em questão, mas de fazê-lo 

com alternância de tom e ritmo, conduzindo emocionalmente o espectador através do 

emaranhado de relações. Há muito de manipulação de detalhes nesta composição. No 

próximo capítulo vamos nos dedicar à micro-análise das filigranas da construção cênica, 

tratando de aspectos como marcação de atores, relação entre diálogos e 

comportamento, e modulações do espaço. Como exemplo complementar  à análise da 

estrutura da cena da despedida de Bené, vale a pena ler o conto “A sociedade” 

(transcrito ao final do tópico sobre espaço deste capítulo 9), no qual Alcântara Machado 

mostra como, apenas pelo modo de escrever, é possível sugerir muito do tratamento 

cênico do espaço. 

Intervenções não dramáticas na cena

      Cada nível de um roteiro (escaleta, seqüência, cena) tem uma curva dramática – ou, 

em casos não-dramáticos, algum princípio de tensão e distensão (respiração). Como 

vimos, no caso de uma cena dramática, é preciso perguntar: quem persegue qual 

objetivo? Qual a vontade que move a cena? O excelente roteirista e diretor David 

Mamet discute esse princípio até o limite em seus livros “Três usos da faca” e “Sobre a 

direção cinematográfica”, em que professa um fanatismo clássico-dramático. Cabem, 
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então, as perguntas sobre o ponto em que a cena “se concentra”, onde a personagem 

se decide por uma ação, quais as reações desencadeadas etc.

Mas o dramático Mamet é um rei somente em sua ilha. Aqui, como nos outros 

níveis, cabe também a pergunta: manter tudo no canal dramático é mesmo o melhor? 

Não vale a pena, nalgum momento, dar um passo atrás?

Assim como uma cena não-dramática interrompe o fluxo da progressão, 

acrescentando uma outra dimensão à narrativa, também dentro da cena pode haver 

esse deslocamento, essa intervenção do narrador, fazendo o espectador dar o tal passo 

atrás e ver além (por baixo, por trás, através etc.) da quarta parede. Na cena isso pode 

acontecer tanto por interpolação (como ocorre entre cenas), como de modo simultâneo, 

no corpo da própria cena.

A interpolação ocorre quando, numa cena, é colocado algo que rompe seu fluxo, 

como uma cunha. Uma pequena “outra” cena: um flashback, por exemplo – como na 

lembrança da infância de Pequeno e Dadinho, no meio da briga do baile (“Cidade de 

Deus”); ou nas imaginações dos personagens de “O dia em que Dorival encarou a 

guarda” (Jorge Furtado e José Pedro Goulart, 1986); ou ainda nos “clipes” digressivos 

das cenas de “Comédia da vida privada” (os amigos estão bebendo e entra um 

mini-falso-documentário, sobre os usos ritualísticos da bebida).

Já as formas de distanciamento implícitas à própria cena, que não rompem com a 

continuidade espacial e temporal, elas podem ser de vários tipos. Um personagem 

secundário pode nos oferecer um outro ângulo de visão, freqüentemente cômico. Ou 

uma voz off pode comentar a cena revelando algum aspecto completamente diverso. 

Mesmo um simples plano, tomado de um ângulo inesperado por um narrador invisível e 

irônico, pode nos mostrar tudo de um modo desconcertante e fundamental. Um 

excelente exemplo é o plano em plongé (de cima para baixo) do campo de mini-golfe, 

em “Houve uma vez dois verões”: Chico acaba de, finalmente, encontrar e passar a 

noite com sua amada Roza (“com Z”). Vê uma tampinha no chão e, sentindo-se um 

mestre jedi, senhor do seu destino e do universo, tenta um lance mágico, chutando a 

tampinha através de uma sucessão impossível de obstáculos. Obediente à sua vontade, 

a tampinha cai, submissa, no buraco exato. Como De Caprio, em versão de veraneio 

gaúcho, ele é o rei do mundo. Mas o último plano da cena o mostra andando entre os 

obstáculos do mini-golfe tal qual uma bolinha da máquina de fliperama – justamente 

onde ele conheceu, por acaso, a Roza. Como todos nós, Chico é senhor do seu 

destino, mas é também um joguete dele. Que diferença faz um plano!

Uma forma, digamos, “oculta”, discreta, de intervenção do narrador são planos não 

orientados para as ações dos personagens, pequenas indicações para desviar o olhar 
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em alguma direção que não a da intencionalidade. Por exemplo, em “A doce vida”, na 

última festa do filme, Marcelo está, grotescamente, divertindo sua platéia burguesa, 

numa espécie de ritual de auto-aviltamento e agressão aos anfitriões: grita, escracha, 

xinga-os, xinga a si próprio, rasga um travesseiro e espalha penas pela sala. Faz tudo 

isso “na garupa” de uma mulher – no limite entre a juventude e a idade madura –vinda 

como ele do interior para viver o arrivismo de Roma. Ela está bêbada e se presta a ser 

a cavalgadura de Marcelo, tenta rir – a festa não pode parar. No auge da cena grotesca, 

há um close em seu rosto, desamparado, quase ingênuo, num terrível contraponto. É 

quase como uma versão em miniatura da parte do “julgamento no céu”, em “O auto da 

compadecida” (Guel Arraes, 2000): se mudarmos de ângulo, todas as sacanagens do 

mundo são dignas de pena.

***

No nível que estamos focando neste capítulo, de planejamento da cena, trata-se de 

definir quais serão as linhas gerais, e que tipo de recurso expressivo será empregado – 

se for o caso – para proporcionar ao espectador um momento de distanciamento em 

relação à cena.

EXEMPLO DE “ESBOÇO DE CENA”

EPISÓDIO DE “O CARTEIRO” DE “CIDADE DOS HOMENS”

Acerola e Laranjinha, voltando de sua missão de devolução postal no asfalto, chegam 

com uma idéia para os “gerentes”: e se eles fizessem um mapa dos becos da favela? O 

negócio deles é se livrar do serviço de carteiros, apostando na vontade dos caras de 

impressionar o patrão ausente. Quando parece que os moleques vão se dar bem, chega 

o dono da carta extraviada, dando o maior esculacho. Madrugadão, que tem que manter 

a moral na ausência do chefe, se invoca: põe os moleques no chão e, três-oitão na mão, 

diz que vacilão tem que pagar. Mas na hora “agá”, Lord, outro gerente, interfere, 

lembrando da idéia de Acerola: “Pensa bem, Madrugadão. Tudo certinho... Várias 

placas... Avenida do Madrugadão! Nome na placa...” Acerola e Laranjinha se safam: 

vão pagar a vacilada fazendo o mapa da favela. Mas antes Acerola, que não vai perder 

uma oportunidade só porque quase morreu, tira a sua casquinha: “Ô, Madrugadão! E o 

dinheiro do material das placas?”

EXERCÍCIO
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Escreva um “projeto” para uma cena de seu roteiro: 

narre a cena como se a estivesse contando para 

alguém. Verifique como se comporta sua narrativa 

frente às perguntas acima listadas (30 linhas).
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CAPÍTULO 9

CENA: CARPINTARIA DA MISE-EN-SCÈNE

* O modo de escrita sugere uma 

marcação, um jogo de cena? As ações 

recíprocas sugerem tentativas de 

“direção” de um personagem em relação 

ao outro?

* Você construiu os momentos de 

silêncio? Está tudo sendo dito de 

forma direta? Seus diálogos podem ser 

substituídos ou complementados por 

ações dos personagens? As rubricas 

indicam as ações? 

* Está tudo sendo dito de forma 

direta? Vale a pena reconstruir o 

diálogo para criar insinuações, para 

uma forma mais indireta?

* Há uma diversidade das falas, de 

acordo com características e 

situações dos personagens? Ou todo 

mundo fala igual?

* Mudar o cenário não contribuiria 

para riqueza da cena? O modo de 

escrita sugere uma decupagem do 

espaço e de objetos? Até que ponto 

vale a pena descrever o espaço nessa 

cena? 

* O espaço é publico ou privado? No 

caso de público, há interação com 

personagens secundários?

* Há conexões interessantes nos 

cortes de entrada e saída de cena? O 

olho (e a emoção) é conduzido no 
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corte, para além da mera 

justaposição?

* O modo de escrita sugere uma 

decupagem do espaço e de objetos que 

funcionem também como complemento à 

ação?

* Há algum momento ou elemento que, 

por condensar sentidos da cena, é 

sublinhado por música ou sugestão de 

decupagem?

* Há sugestões de enquadramento e 

marcações nas rubricas? O roteiro 

contribui para a construção plástica 

da cena? 

* Há uma composição plástica do ritmo 

da cena?

Marcação dos atores ou “quem manda na cena?”

Essa pergunta, um tanto brutal, talvez seja a principal, a mais básica a ser 

endereçada a uma cena dramática em construção. Ela nos remete aos pontos cruciais 

da curva dramática, discutidos no capítulo anterior. Mas aqui trata-se da realização do 

detalhe: a pergunta se coloca a cada passo, de forma concreta. Podemos reformulá-la: 

como, neste instante preciso, cada personagem tenta mandar na cena? A brutalidade 

da indagação tem o mérito – e o risco – de reduzir a complexa gama de sentimentos, 

idéias e ações dos personagens a uma “briga de tacape” envernizada. Bom, talvez o 

drama seja isso mesmo. Mas há uma requintada arte do uso do tacape. Há quem diga 

que toda a Cultura seja isso: milhões de tacapes e formas de uso do dito cujo (Deus nos 

livre das metáforas fálicas! Como diz Melvin, em “Melhor é impossível”, quem fala 

usando metáforas deveria ser socado...)

Enfim, aqui interessa o jogo de cena, o balé do conflito entre os contendores. Antes 

de passarmos diretamente ao comentário cinematográfico, vale a pena sugerir uma 

bibliografia específica sobre o tópico, inusual, mas muito útil para aguçar nossos 

exercícios cotidianos de observação (o “pão nosso de cada dia” do roteirista). Trata-se 

dos manuais de comportamento em situações específicas: manuais de etiqueta são 

legais, mas melhor ainda são coisas do tipo “O jogo de poder na empresa” ou “Manual 

de sobrevivência em reuniões”. Você vai encontrar neles sistematizações de 

comportamentos que você, certamente, já percebeu; comportamentos que, na vida 
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cotidiana, têm uma lógica de disputa. Tomemos, como rápido exemplo introdutório, uma 

reunião de proposta de empreendimento.

Cada contendor tem seu código de ação: o mais poderoso, que ouvirá e julgará a 

proposta, “comprando-a” ou não, de modo mais ou menos vantajoso conforme souber 

jogar com seu poder, busca rebaixar o “pretendente”. Deixa-o esperando, combina com 

a secretária, vez por outra, que interrompa a ação do visitante; expõe a superioridade 

da sua posição demorando a entrar “no ponto”, estendendo-se na conversa sobre 

assuntos sem importância, desviando o assunto, fazendo perguntas em profusão e não 

dando muita atenção às respostas. O próprio espaço do escritório pode estar 

“arquitetado” em função das táticas de guerra: um sofá confortável e grande, colocado 

numa posição “perdida” em meio a uma área grande, pode “diminuir” quem espera. 

Uma sala grande, com mesa na ponta oposta à da porta, obriga o visitante a atravessar 

o espaço, enquanto o “poderoso” espera.

Por outro lado, o visitante precisa manobrar para neutralizar essas táticas do 

adversário. Não se importa com o chá de cadeira: fica trabalhando em relatórios ou 

falando no celular. Uma vez na reunião é ainda melhor que o “dono da bola” no papo 

furado, e quando é a sua vez de escutar faz aquela “cara de Roberto D'Ávila” (o 

entrevistador-sorriso) para o papo sem fim de seu interlocutor-comprador, tentando 

obrigá-lo a perguntar: “Então, meu caro, o que lhe traz aqui?”

O exemplo é explícito, uma situação bem marcadamente dramática, mas os 

princípios valem para amplas esferas da vida, dos bancos escolares aos funerais. E se 

no cotidiano estamos sempre às voltas com improvisações meio canhestras de jogos de 

cena, tentando “mandar na cena” da nossa vida, como roteiristas “temos o poder 

absoluto”! Somos demiurgos, fazemos cada personagem, criamos o espaço e a música, 

sempre com a possibildade de “ver de fora”, dar um passo atrás e comentar tudo 

ironicamente, como aquela dupla de velhos no camarote dos Muppets.

O clímax de “Sabrina”: mise-en-scène

Analisemos, agora, uma cena onde essa coreografia do poder é plenamente 

acabada. Retomemos a cena do clímax de “Sabrina” (a seguir, retomamos a análise 

sobre curva e pontos cruciais da cena, apresentada no capítulo 8 e acrescentamos – em 

negrito – os comentários relativos à marcação dos gestos e posições recíprocos dos 

atores).

a) Ponto de partida: Linus é o “chairman”, o “boss”, o cara que manda, 

enfim
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Sabrina, depois de momentos de hesitação, entra na sede da empresa e, do saguão, 

liga para Linus, para dizer-lhe que não vai sair com ele. Ela está tensa, emocionada. 

Linus a acalma, pede para ela explicar tudo tranqüilamente. Ela começa, então, a tentar 

se explicar, mas Linus deixa o telefone sobre a mesa – Sabrina fica falando sozinha –, 

vai até o saguão e, superando a frágil resistência dela, a conduz até sua sala.

 (O espectador, de início identificado com Sabrina, termina identificado com Linus.)

Sabrina inicia a cena, na porta do prédio, em frente às placas que exibem o 

poderio do império comandado por Linus. Seu andar é hesitante, para um lado e 

para o outro. Sabemos que ela se decide a falar com Linus quando se volta e 

caminha, firme, reto, para dentro do prédio.

O passo a seguir já é a demonstração do total controle de Linus. No diálogo, 

Sabrina, agitada, acaba confessando ao calmo Linus que está no prédio. Ele a 

deixa falando sozinha e, a seguir, a surpreende chegando por trás, pelas costas. 

Ela tenta passar por cima do “golpe“, e concluir sua mensagem de fuga, mas 

Linus não permite: pega-a pelo braço e a conduz para o seu espaço, a sua sala (e 

ela se deixa conduzir).

b) Desenvolvimento: o esconde-esconde do amor ou “quem vai entregar os 

pontos?”

1. Já na sala, o jogo é retomado de modo um pouco mais concentrado. Sabrina 

ainda resiste, quer ir embora. O telefone toca, com a secretária anunciando que estão 

feitas reservas para o teatro. Linus sugere o programa, mas Sabrina mostra suas 

roupas, que julga inadequadas (ou seja, sua determinação de partir já enfraqueceu).

Linus deixa (põe) Sabrina no meio da sala – enorme – e vai até a sua mesa (a 

mesa do chefe). Sabrina fica perdida naquela imensidão. Já Linus controla tudo, 

como um diretor: ao toque de um botão de comando, a porta se fecha, às costas 

de Sabrina. A seguir, ele diminui a luz. Ela ainda protesta, pedindo para ele 

deixá-las acesas. Ele cede um pouco, sem comentar nada. Linus nem a convida 

para o jantar: ouvida a mensagem da secretária, ele apenas ergue os olhos para 

ela. Ela não protesta, não reafirma sua convicção de ir embora: apenas mostra, 

desamparada no meio daquela sala enorme, suas roupas inadequadas.

2. Linus dá as entradas para a secretária, e passa a falar de comerem ali mesmo, 

onde ele tem uma pequena cozinha – ele nem convida Sabrina, apenas age. Sabrina se 

junta a ele, cedendo a sua direção.
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Linus não dá tregua. Nem bem Sabrina recusa o convite, ele desloca o eixo 

das ações para a pequena cozinha, dizendo que vai fazer algo para comerem ou 

beberem. Sabrina não só não protesta, mas caminha até ele. Caminha a passos 

pesados, como quem não tem mais forças para resistir, como quem caminha 

para o cadafalso. Lá chegando, um gesto resume o movimento da cena até aqui: 

sem dizer nada, Linus, imóvel, apenas estende sua mão. Sabrina, resignada, tira 

sua capa, revelando-se vestida apenas com uma malha (é como se ela se 

despisse).

3. Mas antes de começar a preparação do jantar, Sabrina se descontrola, chora, fala 

de seus sentimentos, quase confessa abertamente estar apaixonada por Linus, que se 

mantém impassível.

Uma vez junto a ele, Sabrina não o encara. Mexe nas coisas do armário, 

enquanto começa a falar de seus sentimentos. Linus, ao contrário, tem os olhos 

cravados nela, não perde nenhum detalhe. Ela não consegue mais fazer nada, 

pára, mas ainda não consegue encará-lo. Com raiva de sua própria “fraqueza“ 

sentimental, bate de leve com a cabeça na parede. Pede para ele mandá-la 

embora, mas nesse momento seu desejo é mais forte: volta-se para ele, olhos 

nos olhos, e retira o pedido, dizendo que não suportaria partir. Insinua-se o 

momento de um beijo.

4. Por fim, Sabrina se controla, enxuga as lágrimas, diz que não comeu nada o dia 

inteiro – o que Linus acolhe como “explicação” para o descontrole momentâneo – e, 

dizendo que vai fazer o jantar, “expulsa” Linus da cozinha.

Ela se recompõe, retoma controle da voz; Linus, inabalável, oferece-lhe um 

lenço. Reforçando sua retomada da situação, Sabrina brinca com ele e o 

“expulsa” da cozinha“.

5. Linus, sozinho, fraqueja. Percebemos que ele também está abalado por Sabrina. 

(Esse é um ponto forte de identificação: o espectador deve se identificar com Linus.)

Momento crucial, onde tudo se inverte. Pela primeira vez Linus está com olhar 

perdido, não está agindo “para algo“. Com expressão abatida e preocupada, está 

perdido em sentimentos. Aqui há um lance visual genial: às costas de Linus 

vemos, através de uma cortina transparente, Sabrina. Ela não é, pela primeira 

vez, objeto de seu olhar. É o objeto de seu desejo – desejo interdito, negado, 
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separado dele pela cortina.

c) Clímax

Sabrina descobre, sobre a mesa de Linus, duas passagens para Paris. Radiante 

(ponto de identificação), ela se joga nos braços dele, achando que eles vão viajar juntos. 

Linus se mantém frio, e acaba confessando que foi tudo uma “jogada” empresarial.

Linus perdeu a condução das ações. É Sabrina que descobre os bilhetes. É 

ela que vai até ele. Neste ponto, a dança de sedução & controle acaba. O espaço 

deixa de ser importante. Eles ficam frente a frente, olho no olho: a hora da 

verdade. Frente ao entusiasmo dela, ele se mantém inerte, tendo como única 

reação a de confessar-lhe a “jogada”, sem verve ou orgulho (aliás, seu 

abatimento denota vergonha). Ela “murcha”.

d) “Fecho”

Sabrina se recupera do choque e, altiva, afirma sua dignidade saindo da sala a 

passos firmes, deixando Linus sozinho e arrasado.

Por fim, quem dá a cena por encerrada é ela. Ele vai até a mesa e lhe expõe 

ainda os “instrumentos do crime”, as ações e o dinheiro que ela receberia. Fria, 

ela diz que vai ficar apenas com a passagem. Ela sai, firme. Antes de chegar à 

porta, ainda se vira para uma ironia final, desculpando-se por não ficar para 

lavar os pratos. A última imagem é uma inversão visual do momento da entrada 

na sala: vemos Linus, ainda em sua cadeira de chefe, mas enquadrado num 

longo e escuro corredor. Sabrina passa esvoaçando sua capa, saindo de cena.

Como podemos ver, cada detalhe é um “movimento de xadrez”. Sobre esses 

detalhes todos, há uma área de incerteza entre o trabalho das rubricas do roteirista e as 

decisões do diretor no set (ainda mais num caso desses, em que o roteirista e o diretor 

são a mesma pessoa). Mas o importante é saber da importância dessas marcações, e 

tentar sugeri-las no roteiro. Caberá ao diretor segui-las, desenvolvê-las ou mesmo 

recusá-las, criando outra mise-en-scène. Em termos bem práticos, o importante é que o 

roteirista visualize a cena que escreve, até mesmo para que seus diálogos “tenham 

vida“, não sejam etereamente descolados de ações. Passemos, então, a eles, aos 

diálogos.

Diálogos e comportamentos

Lembra-se daquele chavão, “uma imagem vale mais que mil palavras”? É exagero, 
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claro, mas no cinema, assim como na vida, as ações dos personagens podem dizer 

muito mais a respeito deles do que suas falas. Um sujeito frio e calculista pode repetir 

mil vezes “eu te amo” para a moçoila que deseja arrastar para a cama, mas seu olhar 

distante deixa claro para o espectador que o cara pode até ter muito tesão pela garota, 

mas não amor. É evidente – e inquietante – o contraste entre um “eu te amo” feito com 

súplicas visuais e táteis e uma réplica do tipo “ah, meu amor, eu também te amo”. A 

resposta puramente verbal soa falsa e sem motivação. No cinema, como na vida real, 

às vezes é melhor ficar calado, apesar de pouco eficiente: é muito mais fácil mentir com 

palavras do que com gestos e ações, pois o movimento sempre está carregado de 

intenção.

O que é mais cinematográfico? Falar que um sujeito é manco ou mostrá-lo 

caminhando com dificuldade? Em “Melhor é impossível”, o personagem de Jack 

Nicholson demonstra, através de seus atos, que é um obsessivo compulsivo. Se ele ou 

outro personagem falassem de suas manias, isso teria o mesmo efeito? Claro que não! 

Assim como as pessoas, os personagens devem agir, pois é nos atos que revelam seu 

caráter.

O roteirista tem a obrigação de fazer com que seus personagens ajam. Só assim o 

público se identificará com eles, pois serão pessoas de carne e osso, como todos nós. 

Um erro bastante comum de roteiristas iniciantes é colocar todas as informações no 

diálogo. Como você já sabe, o diálogo é apenas um dos elementos da construção 

audiovisual, entre muitos outros. Novela faz isso: coloca tudo que é necessário no 

diálogo. É compreensível, pois sua origem é a radionovela, onde tudo tinha que ser 

falado. A conseqüência de filmes que mostram de menos e têm diálogos em demasia é 

a ausência de subtexto. Os diálogos acabam ficando diretos demais. Por isso, é 

fundamental que você construa suas rubricas com cuidado. As ações de um 

personagem podem reforçar suas características, ou oferecer um contraponto.

Uma cena pode ser bastante rica se a ação de um personagem vai no sentido oposto 

do que ele fala. Isso contribui para explicitar o conflito interno de um personagem. Um 

exemplo extremo, quase caricato, é a leitura da Bíblia que antecede a chacina, em “Pulp 

Fiction”. A cena é irônica e ameniza a brutalidade do assassinato a sangue-frio. 

Marca-registrada de Tarantino, é um recurso que, por contraposição, a um só tempo 

suaviza a violência sem sentido de seus personagens, e escancara a crueldade de 

matadores sem escrúpulos.

Outro ótimo exemplo de contraponto é a cena do sexo por telefone, em “Short Cuts”. 

Enquanto diz mil sacanagens ao sujeito do outro lado da linha (será homem mesmo? 

Não o vemos!), a chefe de família responsável embala seu filho no colo. Apesar da 

diferença de função nos dois casos (em “Pulp fiction”, a Bíblia antes da violência 

aumenta a tensão, em “Short Cuts” as sacanagens misturadas ao trabalho doméstico 
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dissolvem tudo num mesmo cotidiano modorrento), a dissonância entre fala e ação têm 

em comum o movimento de distanciamento, um estranhamento que nos oferece uma 

perspectiva incomum sobre o que nos é apresentado. Nem sempre o melhor é usar 

tudo no sentido do reforço e confluência (a redundância pode resultar em perda de 

força). Como ensina João Gilberto, uma discreta dissonância abre o ouvido, os corações 

e as mentes.

a) Diversidade das falas

Em primeiro lugar, é bom nos livrarmos da onipotência do roteirista. Se é fato que, 

num bom roteiro, cada personagem “fala” de um jeito diferente, também é verdade que 

seria pretensão demais do roteirista querer ensinar trejeitos de linguagem aos atores, 

sem mesmo conhecê-los! No set de filmagem, é comum haver improvisação de atores. 

Palavras são trocadas, às vezes frases inteiras são suprimidas ou substituídas. Se o 

roteiro for bom, e estiver totalmente amarrado, ou seja, se você conhecer a fundo o 

filme que escreveu, saberá de imediato se a improvisação funciona ou não. Em “Cidade 

de Deus”, que tem um dos melhores roteiros do cinema brasileiro dos últimos anos, as 

falas dos personagens têm MUITO improviso. Isso não significa que os diálogos escritos 

por Bráulio Mantovani fossem ruins. Ao contrário: a improvisão funcionou porque o 

mapa era bom. Cinema é uma arte coletiva. O roteiro é um guia, uma obra transitória, 

espécie de mapa que, conforme a caminhada avança, vai se desfazendo – ou melhor, 

se transfigurando na própria caminhada.

Dito isso, concentremo-nos no desafio do roteirista, o de dar uma voz particular a 

cada personagem (fugindo daquela homogeneidade insuportável, na qual qualquer fala 

pode estar na boca de qualquer um). Pense na vida real. Cada pessoa fala de um jeito. 

Não só o mineiro fala diferente do paulistano, que fala diferente do carioca. Você e seu 

pai têm vocabulários diferentes. Sua namorada talvez faça um uso de diminutivos que 

não pegaria bem no seu futebol das segundas à noite. Seu primo veterinário, apesar de 

detestar música de rodeio, gosta de metáforas do reino animal.

E não se trata apenas dessas diferenças características. Cuidado com as falas 

certinhas, corretas, com entonação perfeita e raciocínio completo. Pense na fala 

comum, cotidiana: você, no seu dia-a-dia, usa frases completas, com raciocínio 

irretocável? Diz tudo diretamente, sem floreios verbais ou gestuais? Só se for na 

delegacia ou no tribunal, ao ser interrogado – e olhe lá... Queremos dizer que você 

“deve” copiar o cotidiano, tal e qual? Não. De novo, não se trata de uma “regra esperta”. 

Pense um instante: por que falamos de modo tão entrecortado, lacunar, mas 

principalmente tão variado (num instante correto, no outro, cheio de gírias, no outro, 

“meloso”)? Porque a vida, como um filme, é feita de situações dramáticas e a língua, 

lembre-se, é uma arma afiada que esgrimimos conforme as circunstâncias. Quando a 
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fala é diálogo, não está pautada pela coerência e acabamento internos, mas pela 

capacidade de relação, ação e reação, com os outros.

Um bom diálogo deve ser construído em inter-relação com a ação do personagem. 

Não se pode construir um sem pensar no outro. O diálogo, como tudo o mais – e talvez 

ainda mais que tudo –, deve variar conforme a situação.

É preciso recordar o que os personagens em cena desejam: falar dramaticamente é 

travar duelos verbais. Talvez você pense: sim, mas muitas vezes os personagens não 

sabem o que querem. É verdade. E, mesmo que saibam, muitas vezes não o sabem 

completamente, e não controlam todas as suas ações (nem todos são como Chapolin 

Colorado que tem “todos os movimentos friamente calculados”). Mas o roteirista tem 

que saber o que o personagem não sabe, e mostrar também isso. Aliás, uma das 

riquezas da expressão dramática são os sinais não conscientes das relações e conflitos. 

É muito comum que a uma ação determinada de um personagem corresponda uma 

reação, uma descarga de energia não controlada. Exemplo óbvio: sujeito vai fazer seu 

primeiro assalto, arma em riste, mas as mãos tremem. Exemplo mais sofisticado: em “O 

poderoso chefão”, Don Corleone – assim como o Rei numa sociedade de corte – está 

imobilizado pelo grande poder que seus gestos mobilizam. A gravidade e o peso (oposto 

da livre espontaneidade) da fala e dos movimentos do “poderoso chefão” (ou de Luis 

XIV) são subprodutos de sua posição. Essa é uma manifestação física da condição 

excepcional (e solitária) do poder excepcional.

Diálogos não são apenas variados, mas sutis. Sim, agimos com as palavras, mas 

não de modo direto. Quando os personagens são faladores astuciosos, cheios de 

sutilezas, nosso prazer aumenta. É ótimo ouvir as falas cortantes do personagem de 

Humphrey Bogart em “O falcão maltês” (“The maltese falcon”, John Huston, 1941), as 

de Charles Laughton em “Testemunha de acusação” ou as de tantos personagens das 

“Comédias da vida privada”. Afinal, seria bom que pudéssemos escrever os diálogos de 

nossa vida, não? Não menospreze o espectador. Trabalhe com sutilezas! Como 

espectadores, é irritante quando percebemos o didatismo de um diálogo. E é prazeroso 

quando entendemos as meias palavras e apreciamos a arte de ocultar a outra metade. 

Compare: “Você sempre teve tudo de graça na vida. Eu tive que trabalhar por cada 

centavo. Te odeio”; com “Vestido novo? Mas é só um churrasco da firma...”. Na 

segunda frase, a audiência não é agredida pelo sentido do diálogo, mas sim levada a 

raciocinar para chegar ao sentido.

E, muito importante, aprenda a usar o silêncio (o que também é bastante útil na 

vida). O contraste entre opostos valoriza tudo. O ritmo do filme só tem a ganhar com o 

uso criterioso do silêncio, seja nos diálogos, seja na banda sonora. Dependendo da 

situação, não falar revela mais do que a tagarelice. Silêncio pode conotar tristeza, 

alegria, surpresa, decepção. Tudo depende da sua relação com os demais elementos 
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da cena, bem como da estrutura dramática do filme. Numa cena, o silêncio nada mais é 

do que uma frase muda de diálogo. É sempre um silêncio “para alguém”, dirigido ao 

outro.

Uma das marcas dos grandes narradores é a riqueza das suas flexões do discurso 

(ao contrário da monotomia de falas todas iguais, independente de personagens e 

situações) – o que se obtém apurando o ouvido, incluindo exercícios de audição como 

ponto importante entre os tais exercícios de observação dos jogos do mundo, de que 

falávamos no início. E, também, lendo os grandes mestres da polifonia, que conseguem 

pôr a Babel do mundo em forma escrita (ninguém com pretensões a roteirista deveria 

dar-se o direito de não ler a magistral tradução de Paulo Bezerra para “Crime e castigo” 

– a catedral dostoievskiana feita de infinitas formas de falar).

b) Um “problema” especial: o “bife”

Mesmo um “bife” não é um mal em si. Um discurso enorme pode mesmo ser uma 

ação fundamental, um “ato de fala”, como dizíamos no capítulo anterior. Afinal, é a isso 

que nos referimos quando dizemos que Lênin, por exemplo, fez um “discurso histórico” 

na Estação Finlândia. Nossas pequenas e dramáticas histórias também comportam 

“discursos históricos”. O discurso final de “Segredos e mentiras” é altamente dramático. 

Em “Um dia de cão”, o “bife” de Sonny, emocionado, explicando as inusitadas 

motivações de seu assalto, é guardado para o meio do filme: quando já estamos “com” 

Sonny, a seu lado dentro do banco e na vida, nos é “administrada”, de uma vez só, 

rápido e sem anestesia, a motivação do personagem – estranha à maioria dos 

espectadores e, por isso, exigindo esse cuidadoso cálculo em sua expressão.

O que é péssimo é o bife explicativo; ele acontece no mau roteiro para explicar as 

motivações de um personagem, seja na boca dele mesmo, seja na de outro. Todo 

mundo já viu essa lástima: o cara sai de cena e alguém se põe a interpretá-lo: “Lá vai 

ele... É um homem corajoso, mas pouco prático. Temos que admirá-lo, ainda que não 

possamos concordar com ele”. Sim, “temos”, roteirista-cara-pálida, e esse é justamente 

o seu serviço.

O diálogo, como as ondas eletromagnéticas, tem que criar seu próprio meio, não 

pode se apoiar em muletas desse tipo. Melhor do que pensar em “informações a 

passar“ para o público é pensar: o que se apreende da inter-relação em cena? Uma 

pergunta interessante a se fazer é: a “intenção”, o sentido da inter-relação, pode ser 

expresso substituindo parte do diálogo por meias palavras?

c) Falando sem drama

Por outro lado e mais uma vez: nem tudo é drama. Diálogo não “precisa” fazer a 

história avançar, não “precisa” ser ação. Pode não ser o fundamental na evolução do 
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conflito. Em alguns casos, os diálogos são aparentemente banais. Como já citamos 

acima, um cineasta que renovou bastante o diálogo foi Quentin Tarantino. É antológico 

o diálogo entre os dois capangas sobre as diferenças “culturais” entre os Estados 

Unidos e alguns países da Europa, a partir do que cada um coloca nas batatas fritas, ou 

da cerveja servida nas lanchonetes do McDonald's na Holanda. Além de oferecer um 

subtexto fabuloso sobre a visão de mundo do americano médio, Tarantino entendeu que 

o diálogo sobre coisas banais pode passar muitas informações para o público, em 

especial informações de apresentação de personagem. Assim, é possível desviar a 

atenção do público e depois surpreendê-lo através de uma ação que estava sendo 

preparada sem o seu conhecimento. O desfecho do diálogo sobre a cultura fast-food 

termina com os dois capangas pegando suas armas no porta-malas do carro; armas 

que serão usadas na matança, regada a trechos da Bíblia, apresentada no item “ações 

dos personagens”. A sacada de Tarantino promove uma subversão da narrativa 

tradicional. Comumente, no cinema, uma cena de preparação é longa e 

cuidadosamente arquitetada, nos mínimos detalhes, para levar suspense ao espectador. 

Aqui ele não dá bola, e por isso surpreende o público, que presta atenção no diálogo e 

não imagina que estamos próximos a um momento de tensão. De quebra, o diálogo 

evidencia como esse é um trabalho cotidiano para eles.

Não apenas pode haver falas não-dramáticas, que servem como pausa na 

progressão, como no cerne de uma cena dramática pode existir uma “voz” não 

dramática, um comentador servindo de contraponto à ação, um deslocamento do ponto 

de vista em relação a ela. Se isso for feito em relação aos outros personagens, trata-se 

ainda de drama, ou seja, de uma ação – dois homens estão discutindo na garagem de 

uma casa, a coisa começa a esquentar e... entra a mulher de um deles com um jarra de 

suco, comentado, ironicamente, que o calor está pedindo um “refresco”. Mas isso pode 

ser feito fora da ação, o que provoca um maior distanciamento por parte do espectador. 

Todos os narradores em voz off são deste tipo. Essa é a dimensão épica da cena. Jorge 

Furtado, um mestre no uso da voz off, diz o seguinte: “Veja se a cena se mantém bem 

sem a voz off. Se ela se mantém, mantenha também a voz.” Ou seja, deste modo as 

palavras não são muletas: a cena não está sendo explicada, mas sim enriquecida por 

uma nova dimensão. Um exemplo sofisticado é o uso de voz off no episódio “A coroa do 

imperador”.

Como já dissemos (vide capítulo 1), o objetivo desse primeiro episódio de “Cidade 

dos homens” é “dar uma aula” sobre as tensões sociais que envolvem o tráfico. Para 

isso, a “aula“ é dramatizada. O público de TV mais comum tem suas expectativas 

pautadas pelo modelo dramático. É até possível subverter essa expectativa – como é o 

caso aqui –, mas partindo dela (outra situação, bem diferente, é a do roteirista que tem 

como “público ideal” – vide capítulo 1 – intelectuais que apreciam ensaios). Num filme 
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dramático, o interesse do expectador está “imantado” pelo conflito. O que não tiver a 

ver, não terá sua atenção. Se vai haver uma exposição abstrata, “teórica” (como a 

“teoria das fronteiras favela / asfalto”, de Acerola), é preciso incorporá-la às tensões da 

trama. É preciso dramatizá-la, torná-la parte do conflito.

Espaço

A escolha do cenário é fundamental, já que ela determina grande parte dos arranjos 

entre os demais elementos da cena (se você transfere uma discussão de um escritório 

de contabilidade para uma feira de produtos eróticos e nada muda, vale a pena pensar 

um pouco melhor). Geralmente, no primeiro tratamento do roteiro, pensamos em 

espaços óbvios. Nas telenovelas e seriados, os personagens atuam sempre nos 

mesmos espaços (até por limitações de produção). Mas uma boa pergunta que você 

pode se fazer é: o espaço de sua cena é realmente o mais adequado?

Em seu livro “Como contar um conto”, que relata sua experiência como professor na 

Escola Internacional de Cinema e Televisão de San Antonio de los Baños, em Cuba, o 

prêmio Nobel de literatura Gabriel García Márquez narra um caso que ocorreu num de 

seus workshops de roteiro. A aluna havia construído uma cena na qual o personagem ia 

se confessar com o padre. García Márquez perguntou onde a cena se passava. A aluna 

estranhou a pergunta e respondeu o óbvio: numa igreja, é claro. Na verdade, a 

pergunta de García Márquez é ótima. O roteirista não precisa ficar preso ao nosso 

padrão médio de realidade. No universo que ele está construindo, tudo é possível, 

desde que faça sentido no projeto do filme. Em seguida, Garcia Márquez fez uma 

sugestão: porque não fazer a confissão num carrossel de parquinho? A comunicação 

entre eles ficaria difícil e seria sempre interrompida pela circulação dos dois. À primeira 

vista a idéia parece boa, mas a coisa não é tão simples assim. Não basta “dar uma de 

louquinho “ e inventar qualquer coisa que pareça diferente. Tudo é possível para o 

roteirista, desde que faça sentido no projeto do filme. Ou seja: o roteirista não tem 

precisa se prender à “realidade”, mas deve estar preso à sua diegese, ao mundo 

ficcional, à “realidade” que ele mesmo está criando. Se a proposta do filme é realista, 

essa idéia de García Márquez é uma péssima opção, pois quebra a verossimilhança, 

escapa das regras do mundo interno ao filme, podendo despertar estranhamento e 

repulsa no público (aliás, pensando dessa forma, pode ser justamente usado como 

efeito de estranhamento – para quebrar o encadeamento lógico-racional da narrativa; 

por exemplo, para mostrar uma característica de um personagem, ou mesmo seu 

universo onírico, uma viagem lisérgica etc. –, mas essa deve ser uma opção clara do 

roteirista). Se, por outro lado, o projeto do filme flerta com o “surrealismo”, como em “O 

anjo exterminador” (“El ángel exterminador”, Luis Buñuel, 1962), por exemplo, a idéia 

pode ser ótima e se encaixar perfeitamente no estilo do filme.
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No entanto é importante destacar que, mesmo num filme pautado por padrões 

realistas, é possível ser criativo na escolha do espaço. Em “O terceiro homem” (“The 

third man”, Carol Reed, 1949), um importante encontro entre dois personagens se dá 

numa roda gigante. Em “Domésticas”, há uma cena onde Gilvan e Raí vão namorar 

pela primeira vez. O diálogo é ótimo, inteirinho sobre os nomes de ambos (Raí, por 

exemplo, na verdade é Raimunda). O espaço escolhido também é criativo: uma xícara 

maluca dentro de um parque de diversões. Enquanto eles conversam, as xícaras giram, 

e dessa forma é construído o famoso jogo de olhares entre casais que tentam se 

aproximar. A cena fica no limite do realismo, mas não chega a quebrar a 

verossimilhança da narrativa – em tempo: é óbvio que espaços criativos não precisam 

ser parques de diversões! Culpa de Hitchcock, que eternizou os cavalinhos numa 

memorável cena de “Rebecca, a mulher inesquecível” (“Rebecca”, Alfred Hitchcock, 

1940).

a) Espaço público e privado

O espaço privado é o espaço por excelência do drama. A “quarta parede”, o “teatro 

da sala de jantar” são fórmulas que expressam a essência dramática, sobre a qual já 

falamos várias vezes (vontades individuais em conflito, diálogos como centro nevrálgico, 

concentração na cena e abolição de condicionantes externas etc.).

O espaço público “situa” a cena, põe em perspectiva a ação entre os protagonistas – 

ou, pelo menos, faz incindir sobre ela a pespectiva de um distanciamento. Essa 

“perspectivação” pode permanecer virtual ou tornar-se efetiva, dependendo das 

intenções do narrador (você!), do modo como se quer fazer o espectador participar da 

cena (ou observá-la, de fora).

“O casamento de meu melhor amigo” (“My best friend's wedding”, P.J. Hogan, 1997), 

uma das grandes comédias românticas dos anos 90, é inteiramente construída pelo 

conflito entre espaço público e privado. O drama da protagonista é sua grande 

dificuldade em demonstrar amor em público. Por essa simples limitação, ela perdeu o 

homem que amava. O filme é centrado na sua tentativa de ficar sozinha com ele. Mas a 

moça está sempre cercada de várias pessoas, como em estádios de futebol (a profissão 

dele é comentarista esportivo, um trabalho feito em espaço público; não é médico ou 

pintor; evidencia-se aqui como a profissão foi escolhida para se usar o espaço público 

como elemento do conflito). Neste filme, o espaço público fica “latente”, ameaçando a 

insegurança da personagem de Julia Roberts (mulher moderna que confunde 

independência com auto-suficiência). Ela só se permite a “fraqueza” de exibir seus 

sentimentos dentro da fortaleza doméstica. Em contraposição, a personagem de 

Cameron Diaz, sem medo de ser feliz, “paga o mico” de cantar para o amado, 

horrivelmente, num karaokê.
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A “ameaça” do espaço público é a intervenção (ou mesmo o olhar) dos secundários – 

dos “outros”, habitantes do mundo exterior à situação dramática. A recusa (do drama) 

às imponderabilidades externas à unidade dramática faz com que existam centenas, 

milhares de cenas rigorosamente dramáticas em supermercados, estacionamentos, 

lanchonetes, metrôs etc. Nestes (maus) usos, o espaço apenas “incrementa” a cena, 

sem compô-la (ou decompô-la) de fato. Em “Procura-se Amy” (“Chasing Amy”, Kevin 

Smith, 1997), há uma cena que brinca com esse cacoete, adicionando comicidade ao 

drama: o casal protagonista começa a brigar no estádio de hóquei; todo o diálogo 

transcorre entre os dois, e a decupagem mostra apenas eles. Até aí a cena tem um tom 

dramático. Em determinado momento, o plano abre e mostra o que até então era o 

espaço off da cena – várias pessoas ouvem atentamente a briga do casal. Eles intervêm 

e comentam a situação, alterando radicalmente o tom da cena, que então se torna 

intensamente cômico.

b) Definir mais ou menos o espaço

Faça um exercício mental simples. Imagine uma história numa prisão. Todos pensam 

numa cadeia lotada e suja, influência das imagens de presídios que infestam a televisão, 

e que já foram incorporadas ao nosso dicionário visual instintivo. Diga-se, de passagem, 

que essa imagem não corresponde à realidade, já que as cadeias, via de regra, são 

mantidas muito limpas pelos presos, como parte do rígido código de conduta da prisão. 

Mas isso não importa. Num primeiro momento, o roteirista tem a obrigação de romper 

com o limite imposto pela “realidade” imediata e libertar sua criatividade, sem nenhuma 

barreira. Cabe a você, roteirista, ter a ousadia de pensar diferente, de inventar relações. 

Por que não, por exemplo, uma cadeia asséptica como um hospital? A criatividade e as 

infinitas possibilidades devem, a seguir, ser submetidas ao projeto geral do filme. Talvez 

se possa abstrair o espaço, reduzir a  cadeia a uma portinhola, através da qual se vê um 

pedaço do rosto de um preso, que pede para tomar banho. Essa é a escolha que faz o 

curta “O dia em que Dorival encarou a guarda” – abstração intensamente funcional aos 

objetivos do filme, uma fábula sobre o conflito entre indivíduo e burocracia, e não sobre 

as particularidades realistas de uma cadeia.

O exemplo de Furtado dá uma “pista” para uma questão geral, sempre pertinente: 

até que ponto vale a pena descrever o espaço onde a cena transcorre? É possível 

afirmar que, quanto mais detalhadamente descrito o espaço, mais realista é o filme. 

Roland Barthes explica que “o efeito do real” – a impressão de que uma narrativa é 

verdadeira – vem do acúmulo de detalhes (o que, aliás, sabe qualquer bom mentiroso). 

Nada nos obriga a desejar esse efeito do real. A fábula de Furtado fica no limite, a um 

passo da abstração mais radical. Esse passo pode ser dado, e chegaremos a um filme 

teatral, alegórico, com grande potencial de generalização. As personagens e suas 
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relações vão se tornar abstratas, encarnações de forças despersonalizadas. “Deus e o 

diabo na terra do sol” (Glauber Rocha, 1964) mudou o cinema brasileiro, ao fazer do 

sertão um palco, das personagens figuras míticas (o Cangaceiro, o Beato, o Matador, o 

Cantador) e dos acontecimentos, sínteses de vastas experiências históricas (o cangaço, 

Canudos).

c) Digressão modernista sobre o espaço

Uma dimensão fundamental do cinema moderno do pós-guerra é a dissolução do 

encadeamento dramático através da exploração plástica do espaço. Os americanos 

chamam seu cinema mainstream de “character oriented” – concentrado nos 

personagens (modo prático de apontar para o caráter dramático). No pós-guerra, os 

neo-realistas italianos – “Paisà” (Roberto Rossellini, 1946) e “Alemanha, ano zero” 

(“Germania anno zero”, Roberto Rossellini, 1947) são exemplares – retrataram o 

momento do mundo devastado através de personagens que perambulavam, perdidos 

entre ruínas, sem rumo (sem ação dramática clara), e fizeram também suas câmeras 

perambularem, tornando o cineasta mais um personagem “em busca”. Essa pesquisa 

cinematográfica do espaço floresceu no estilo abstrato-mondriano de Antonioni (“O 

eclipse”, sobretudo), nas caminhadas da Nouvelle Vague – “Acossado”, de Godard, “Os 

incompreendidos” (“Les 400 coups”, François Truffaut, 1959) –, no Cinema Novo e no 

Cinema Marginal brasileiros, no cinema alemão – Wenders, sobretudo em sua primeira 

fase, antes de “Paris, Texas” (Wim Wenders, 1984). Em todos esses filmes há o que 

Ismail Xavier, falando sobre “O anjo nasceu” (Júlio Bressane, 1969), chamou de 

“câmera disjuntiva”: um cinema oposto ao “character oriented”, que absorve em sua 

composição uma exploração documental do espaço, dissociada da intencionalidade dos 

persoangens.

Mas você não precisa estar fazendo um ensaio de viés documental para se valer da 

descrição espacial como recurso para desdramatizar – abrindo espaço para as 

perambulações não só dos personagens, mas da mente do espectador. O próprio Wim 

Wenders, citado acima, variou bastante os graus de “dissertação” espacial. Depois de 

sua fase alemã – “Alice nas cidades” (“Alice in den Städten”, 1974), “No decorrer do 

tempo” (“Im Lauf der Zeit”, 1976), “O medo do goleiro diante do pênalti” (“Die Angst des 

Tormannes beim Elfmeter”, 1971) –, ele passou, ainda que sem abandonar suas 

investigações plásticas, a fazer filmes com maior teor dramático, e talvez “Asas do 

desejo” (“Der Himmel über Berlin”, 1987) seja o que melhor representa essa nova 

solução de compromisso.

* * *
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Saindo dos mestres modernos, podemos ver as manipulações do espaço mesmo em 

filmes bastante canônicos. Veja-se – um exemplo entre milhares – “Meu ofício é matar” 

(“Suddenly”, Lewis Allen, 1954): o filme conta a história de um bando liderado por John 

Baron (Frank Sinatra), que planeja matar o presidente dos Estados Unidos, cujo 

comboio fará uma parada na estação ferroviária da pequenina cidade de Suddenly. Até 

tomar a casa no topo do morro de onde armam o golpe fatal, a ação se passa no 

exterior; a partir do momento em que assumem a casa, fazendo a família como refém, 

as cenas transcorrem dentro do espaço doméstico, adicionando tensão à narrativa.

Um recurso comum – e interessante – é alternar cenas com grande quantidade de 

descrições do espaço com cenas em que o espaço não é importante, aparecendo muito 

pouco. Assim, o filme, mesmo parando para fazer algumas descrições espaciais, não 

perde sua unidade dramática e mantém o público preso ao drama principal. A maioria 

dos filmes é construída dessa forma, daí a importância do roteirista se perguntar: há 

muitas cenas sucessivas que “se perdem” na descrição do espaço? Não seria hora de 

fazer uma cena que vá direto ao ponto, que esqueça o espaço e privilegie o conflito 

dramático?

Para entender melhor o que estamos falando, leia (ou releia) o conto “A sociedade”, 

de Antonio de Alcântara Machado (vide conto a seguir). No conto, a cena 3 é 

preponderantemente descritiva. Há detalhes de todo o ambiente da festa, desde os 

músicos até as rodinhas de conversa entre secundários (catedráticos de direito, 

mocinhas etc.). O casal protagonista aparece apenas ao fundo em dois pequenos 

trechos de diálogo. A cena imediatamente seguinte é o oposto dessa. É curta e grossa, 

composta apenas pelas falas dos dois personagens. O espaço onde eles estão sequer é 

definido no conto; afinal, não importa. No roteiro, teríamos que definir o espaço no 

cabeçalho (algo como “CASA INTERIOR NOITE”). Mas podemos evitar a descrição 

dos detalhes do espaço que seria feita nas rubricas da cena. Com essa alternância 

entre drama e espaço – que, como mostra a escrita “cinematográfica” de Alcântara 

Machado, pode e deve ser induzida pela escrita do roteiro (e não deixada 

completamente a cargo do diretor) –, o filme ganha ritmo e mantém o público preso ao 

conflito principal.

A SOCIEDADE

Antonio de Alcântara Machado

- Filha minha não casa com filho de carcamano!
A esposa do Conselheiro José Bonifácio de Matos e Arruda disse isso e foi brigar com o 

italiano das batatas. Teresa Rita misturou lágrimas com gemidos e entrou no seu quarto batendo 
a porta. O Conselheiro José Bonifácio limpou as unhas com o palito, suspirou e saiu de casa 
abotoando o fraque.

O esperado grito do cláxon fechou o livro de Henri Ardel e trouxe Teresa Rita do 
escritório para o terraço.
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 O Lancia passou como quem não quer. Quase parando. A mão enluvada 
cumprimentou com o chapéu Borsalino. Uiiiiia – uiiiiia! Adriano Melli calcou o acelerador. Na 
primeira esquina fez a curva. Veio voltando. Passou de novo. Continuou. Mais duzentos metros. 
Outra curva. Sempre na mesma rua. Gostava dela. Era a Rua da Liberdade. Pouco antes do 
número 259-C já sabe; uiiiiia-uiiiiia!

- O que você está fazendo aí no terraço, menina?
- Então nem tomar um pouco de ar eu posso mais?
Lancia Lambda, vermelhinho, resplendente, pompeando na rua. Vestido do Camilo, 

verde, grudado à pele, serpejando no terraço.
- Entre já para dentro ou eu falo com seu pai quando ele chegar!

- Ah meu Deus, meu Deus, que vida, meu Deus!
Adriano Melli passou outras vezes ainda. Estranhou. Desapontou. Tocou para a Avenida 

Paulista.

Na orquestra o negro de casaco vermelho afastava o saxofone da beiçorra para gritar:
DIZEM QUE CRISTO NASCEU EM BELÉM...
 Porque os pais não a haviam acompanhado (abençoado furúnculo inflamou o 

pescoço do Conselheiro José Bonifácio) ela estava achando um suco aquela vesperal do 
Paulistano. O namorado ainda mais.

Os pares dançarinos maxixavam colados. No meio do salão eram um bolo tremelicante. 
Dentro do círculo palerma de mamãs, moças feias e moços enjoados. A orquestra preta 
tonitroava. Alegria de vozes e sons. Palmas contentes prolongaram o maxixe. O banjo é que 
ritmava os passes.

- Sua mãe me fez ontem uma desfeita na cidade.
- Não!
- Como não? Sim senhora. Virou a cara quando me viu.
...MAS A HISTÓRIA SE ENGANOU!
As meninas de ancas salientes riam porque os rapazes contavam episódios de farra 

muito engraçados. O professor da faculdade de Direito citava Rui Barbosa para um sujeitinho de 
óculos. Sob a vaia do saxofone: turururu-turururum!

- Meu pai quer fazer um negócio com o seu.
- Ah sim?
CRISTO NASCEU NA BAHIA, MEU BEM...
O sujeitinho de óculos começou a recitar Gustave Le Bom mas a destra espalmada do 

catedrático o engasgou. Alegria de vozes e sons.
... E O BAIANO CRIOU!

- Olhe aqui, Bonifácio: se esse carcamano vem pedir a mão de Teresa para o filho, você 
aponte o olho da rua para ele, compreendeu?

- Já sei, mulher, já sei.

Mas era cousa muito diversa.
O Cav. Uff. Salvatore Melli alinhou algarismos torcendo a bigodeira. Falou como homem 

de negócios que enxerga longe. Demonstrou cabalmente as vantagens econômicas de sua 
proposta.

- O doutor...
- Eu não sou doutor, Senhor Melli.
- Parlo assim para facilitar. Non é para ofender. Primo o doutor pense bem. E poi me dê 

a sua resposta. Domani, dopo domani, na outra semana quando quiser. Io resto à sua 
disposição. Ma pense bem!

Renovou a proposta e repetiu os argumentos pró. O conselheiro possuía uns terrenos 
em São Caetano. Cousas de herança. Não lhe davam renda alguma. O Cav. Uff. tinha a sua 
fábrica ao lado: 1.200 teares, 36.000 fusos. Constituíam uma sociedade. O conselheiro entrava 
com os terrenos. O Cav. Uff. com o capital. Arruavam os trinta alqueires e vendiam logo grande 
parte para os  operários da fábrica. Lucro certo, mais que certo, garantidíssimo.

- É. Eu já pensei nisso. Mas sem capital o senhor compreende é impossível...
- Per Bacco, doutor! Mas io tenho o capital. O capital sono io. O doutor entra com o 

terreno, mais nada. E o lucro se divide no meio.
O capital acendeu um charuto. O conselheiro coçou os joelhos disfarçando a emoção. A 
negra de broche serviu o café.
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- Dopo o doutor me dá a resposta. Io só digo isto: pense bem.
O capital levantou-se. Deu dois passos. Parou. Meio embaraçado. Apontou para um quadro.

- Bonita pintura.
Pensou que fosse obra de italiano. Mas era de francês.
- Francese? Não é feio non. Serve.
Embatucou. Tinha qualquer cousa. Tirou o charuto da boca, ficou olhando para a ponta 

acesa. Deu um balanço no corpo. Decidiu-se.
- Ia dimenticando de dizer. O meu filho fará o gerente da sociedade... Sob a minha 

direção, si capisce.
- Sei, sei... O seu filho?
- Si. O Adriano. O doutor... mi pare... mi pare que conhece ele?
O silêncio do Conselheiro desviou os olhos do Cav. Uff. na direção da porta.
- Repito un'altra vez: o doutor pense bem.

O Isetta Fraschini esperava-o todo iluminado.

- E então? O que devo responder ao homem?
- Faça como entender, Bonifácio.
- Eu acho que devo aceitar.
- Pois aceite...
E puxou o lençol.

A outra proposta foi feita de fraque e veio seis meses depois.

O Conselheiro José Bonifácio 

de Matos e Arruda 

e  

senhora 

têm a honra de participar a  

V. Ex.a e Ex.ma família o con-  

trato de casamento de sua f i lha 

Teresa Rita com o Sr. Adriano 

Mell i .  

Rua   da   Liberdade,   nº   259-C.

 O Cav. Uff. Salvatore Mel l i  

e  

senhora 

têm a honra de participar a  

V. Ex.a e Ex.ma família o con-  

trato de casamento de seu f i lho 

Adriano com a Senhorita Teresa 

Rita de Matos Arruda. 

Rua   da   Barra   Funda,   nº   427.

No chá do noivado o Cav. Uff. Adriano Melli na frente de toda a gente recordou à mãe de sua 
futura nora os bons tempinhos em que lhe vendia cebolas e batatas, Olio di Lucca e bacalhau 
português, quase sempre fiado e até sem caderneta.

Dramaturgia plástica: os elementos visuais da cena

O mais importante é fixar que o espaço não é um “dado“, e sim mais uma dimensão 

a ser construída cinematograficamente. “Decupar“ é recortar o espaço, do modo mais 

expressivo e funcional à intenção que se persegue. O que nos conduz aos recursos 

plásticos de composição da cena (luz, enquadramento, ritmo de cada plano etc.). 

Normalmente, nos dias de hoje, essa é uma área considerada “para além“ do trabalho 

do roteirista, de responsabilidade do diretor. Porém, como já sugerimos várias vezes, 
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mesmo que o roteirista não faça as indicações técnicas de decupagem, consideramos 

fundamental que ele pense cinematograficamente. Como vimos claramente na 

sequência de Bráulio Mantovani aqui transcrita (capítulo 7), isso pode ser transmitido 

por um trabalho de escrita visual por parte do roteirista.

Neste sentido, transcrevemos, para encerrar este capítulo, um trecho de uma aula de 

roteiro dada por Eisenstein, tido por muitos (inclusive pelos autores deste manual), 

como o maior pensador cinematográfico da história do cinema – além de, 

provavelmente, o maior cineasta.

O trecho é longo, mas absolutamente brilhante em seu detalhismo (encontramos este 

trecho já na fase final de escrita desta apostila; para nossa felicidade, pareceu-nos que 

mestre Eisenstein talvez aprovasse os esforços “estruturais“ – pontos, curvas, 

variações, cálculos etc. – aqui apresentados).

SOBRE “O CAPOTE” DE GÓGOL

Serguêi Eisenstein

(“Prática” com os estudantes de direção do VGIK* 28 de maio de 1936 – tradução de Paulo 
Peres)

Estudante (lendo). “Distante, Deus sabe onde, cintilava a luzinha de uma guarita que parecia 
estar no fim do mundo. Neste ponto, a alegria de Akáki Akákievitch começou a diminuir 
sensivelmente. Entrou na praça não sem um certo temor involuntário, como se o coração lhe 
pressentisse algo desagradável. Olhou para trás e para os lados: era como se um mar o 
rodeasse. 'Não, o melhor é nem olhar', pensou avançando de olhos fechados e quando os abriu 
para saber se o fim da praça estava perto, viu, súbito, à sua frente, quase no nariz, uns 
bigodudos, quem exatamente, isto ele nem pode distinguir. Seus olhos se anuviaram e o 
coração acelerou-se no peito. 'Mas este é meu capote!' disse um deles com voz de trovão, 
agarrando-o pela gola. Akáki Akákievitch já pretendia gritar 'socorro', mas o outro aproximou-lhe, 
bem junto à boca, um punho com o tamanho da cabeça de um funcionário, acrescentando: 'Aqui, 
se gritar!'. Akáki Akákievitch só percebeu que lhe tiraram o capote, deram-lhe uma joelhada, ele 
caiu de costas na neve e já não sentiu mais nada.”

Eisenstein. O que diferencia um roteiro de uma obra literária? [...]

O pior tipo de roteiro é o que só descreve o material para filmagem e representação na tela. Tal é 
meu ponto de vista, pode não ser aceito por todos, mas deveria. O mais importante no roteiro, 
com toda a sua rigorosa contenção no desenvolvimento temático, não é a descrição daquilo que 
será filmado e depois visto, mas sobretudo o registro da sensação do material que vai figurar ali. 
Digamos, algo assim: “Distante, Deus sabe onde, cintilava a luzinha de uma guarita que parecia 
estar no fim do mundo”. Do ponto de vista do dado imediato, do que é visto e como é visto, isto 
é uma visão concreta ou não? É claro que não. Onde fica este “fim do mundo”, etc. Ou seja, 
para descrever só o visível, um roteiro desta obra cortaria tais sentenças. Em seu lugar seria 
preciso dizer: um plano geral do limite da praça, numa distância visivelmente grande um par de 
casas, uma guarita, um lampião, etc.

Não é nada simples filmar este “que parecia estar no fim do mundo”. É tarefa para o próprio 
diretor desenvolver numa forma visual. Um roteiro deve indicar o lugar onde isto se passa e o 
que se passa, o mérito do roteiro não está em que o autor escreva dando um plano geral: “Não 
se vê o limite da praça, há duas guaritas e um lampião pendendo”, mas em que ele escreva: 
“Uma guarita que parecia estar no fim do mundo” porque isto obriga a usar de fantasia, de 
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imaginação. E, ao mesmo tempo, ver alguns elementos concretos da distância nevada, dos 
montões de neve, dos lampiões, ou seja, de tudo o que você já dispõe concretamente. E você 
vai compor com a sensação de que o detalhe funcionará como “o fim do mundo”.

E, num roteiro, são justamente estes os elementos mais úteis para a resolução emocional da 
cena [...].

E como já lhes disse: é preciso um auto-empenho para “nomear” (15) figuradamente o que vocês 
pretendem realizar. Por outro lado, quando vocês mesmos não “nomeiam”, mas o material 
apresenta a possibilidade de uma definição imagética, é preciso pegá-la e solucioná-la. Isto tem 
relação com a questão do roteiro. Pois bem, voltando ao nosso exemplo concreto O capote 
agora, vocês precisam escrever um roteiro a partir de uma obra literária, ou seja, transpor um 
trechinho do texto numa série de linhas, como as de Maiakóvski [...]

Que critérios vocês devem seguir? [...]

Em primeiro lugar, vocês precisam estabelecer a significação tonal básica do fragmento que 
decidiram realizar. Como vocês definirão a atmosfera psicológica do trecho dado e planejarão as 
marcações, que depois poderão colocar em conclusões práticas? O que de básico é preciso 
indicar aqui?

Estudante. O assalto num lugar selvagem.

Eisenstein. Isto não é mais que o boletim das ocorrências Eu peço que se prossiga na linha das 
sensações e não na linha das ocorrências.

Este é o ponto culminante da representação de Akáki Akákievitch acuado, o ponto em que estão 
introduzidos a noite, os elementos naturais e também os bandidos absolutamente indiferentes 
que lhe roubam o capote. O que temos é uma definição básica, a caracterização de Akáki 
Akákievitch como um homem acuado e amedrontado, desenvolvida em toda a sua extensão, 
dirigida para o cosmo, para a natureza. Este plano cósmico concentra-se no segundo golpe na 
cena famosa com a pessoa importante. Nela, tudo prossegue pela linha da contraposição: a 
visão da insignificância de Akáki Akákievitch é apresentada por personagens concretas. Ou 
seja, desenvolvendo a ação, devemos lembrar que a tarefa básica, a demonstração máxima de 
todo o drama de Akáki Akákievitch é aqui solucionada no plano do panteísmo, pois o plano 
empírico-analítico de sua catástrofe ocorrerá numa pessoa importante. Isto lhes dará o caráter 
tonal básico da cena referida. Akáki Akákievitch está acuado e esmagado pela natureza, pelo 
espaço, pelo clima, pela noite e pelos gigantescos bandidos fisicamente mais avantajados e 
fortes do que ele. Aqui estão todos os elementos.

Nossa definição já dá algo para caracterizar todas estas coisas: o espaço deve ser filmado 
como um espaço opressor, a noite como opressora, as pessoas como opressoras de Akáki 
Akákievitch. Lembremos disso como índices na escolha do nosso material: não uma praça, um 
espaço qualquer filmado por qualquer um, mas um espaço com funções determinadas. Isto é o 
mais importante e o mais valioso para a solução material, pois lhes servirá como se fosse uma 
corda pela qual vocês se seguram, escalando escarpas ou contornando abismos quaisquer; esta 
é a bússola que lhes decidirá todos os detalhes. Grosseiramente falando, não pode aparecer um 
floco de neve iluminado pelo sol. Nem uma nevada alegre. Há uma certa separação entre “sim” e 
“não”, uma linha imaginária, pela qual tudo se distribui: uma série de coisas entra ar e outra não.

A seguir, temos de passar à fase de decomposição do que ocorre aqui. Este trecho, apesar de já 
fragmentado, tem início, meio e fim. Quer dizer que os acontecimentos estão dispostos em 
cadeias determinadas. Enquanto a decomposição em fragmentos de montagem é o limite da 
desintegração, a decomposição em episódios isolados terá a mesma lei, mas em dimensões 
maiores. O procedimento desta desintegração é também, simultaneamente, integração a 
colocação do mesmo pensamento na multiplicidade de suas interpretações. Pois o grupo de 
fragmentos de montagem de uma mesma ação, que é apresentada em alguns fragmentos de 
montagem, é a apresentação do fato através de uma cadeia de vários pontos de vista, através 
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da multiplicidade pela qual o fato se apresenta.

Da mesma forma que se fragmenta um elo isolado na unidade e multiplicidade dos fragmentos 
de montagem, também o tema como um todo se dispõe numa série de elos que, em seu 
conjunto, dão os elementos básicos da ressonância. [...]

Dissemos que aqui existe uma exposição do meio ambiente e do estado de Akáki Akákievitch. 
Estes fatos os estados de espírito de Akáki Akákievitch e a especificidade do meio estão ou 
não interligados de alguma forma? Sim, o humor dele decai gradualmente na medida da 
percepção deste meio. Concluímos disso que a exposição do meio e do estado não podem ser 
seqüenciais [...] Na tomada do meio o crescimento do pavor deve coincidir com o 
correspondente decréscimo da satisfação de Akáki Akákievitch. Temos que ver o que diz G6gol: 
“Akáki Akákievitch caminhava numa alegre disposição de espírito, de repente quase correu, sem 
saber por quê, atrás de uma certa dama, na qual cada parte do corpo estava repassado de um 
movimento inusitado”.

Ou seja, pouco antes de entrar na praça, ele estava francamente alegre. E, justo aqui, antes 
deste trecho, os lampiões tornam-se menos freqüentes, as ruas mais escuras, mais turvas. E, 
finalmente, diante de seus olhos descortina-se a praça sem fim “com as casas mal visíveis do 
outro lado, parecendo um terrível deserto”.

Há um processo de passagem gradual através de ruas cada vez menos iluminadas e o 
rebaixamento do animo. Ou seja, o rebaixamento do ânimo medido pelo descobrimento do 
deserto da praça repete a cena precedente, em que ele brincava consigo mesmo no trajeto [...] 

É agora que o tema do crescimento gradual do sentimento de terror deve ser resolvido. Mas, 
aqui temos um elevado grau de terror enquanto o elevado grau do conteúdo expressivo exige 
mudança na categoria dos recursos interpretativos e nos da ação a passagem para o registro 
seguinte [...] Até aqui, caracterizamos as mudanças psicológicas de Akáki Akákievitch, em 
primeiro lugar, pelas alterações do andar e do comportamento. Vamos agora trabalhar sobre a 
imobilidade da figura no espaço. Estamos mostrando a passagem pelas ruas, depois a parada 
diante da praça e a continuação do movimento, agora no aspecto condensado do seu 
comportamento os braços, as pernas, o rosto. Isto é, o movimento continua, mas por outros 
meios, numa outra medida. E isto deve ser percebido como uma nova categoria, como uma 
nova qualidade de pavor.

Como vocês construiriam esta sensação de pavor? Nós já tiramos dele, agora mesmo, a 
marcha ele não pode mais caminhar. Ele tem meios limitados de ação. Como construir seu 
desempenho? Pensem um pouco. Ou melhor, não inventem, mas sintam. Como vocês 
trabalhariam a retirada para o capote? O que haverá aqui de fundamental? Quais as etapas 
básicas da retirada para o capote, que vocês estabeleceriam? Uma retirada gradual do rosto. 
Isto responde à exigência temática? É claro: o desaparecimento do rosto, coberto pela peliça, 
pela gola, pelo que quiserem é, em essência, o apagamento de Akáki Akákievitch. Na tela, 
literalmente, apagam o homem. Vocês o encobrem fisicamente pela gola mas, em essência, 
vocês aniquilam o homem. Aqui, vocês têm uma junção de comportamentos que são, ao mesmo 
tempo, um comportamento figurado. E, quando decidirem como é que ele se oculta, vocês 
precisam se lembrar não apenas do elemento cotidiano. Sob este movimento corriqueiro, 
absolutamente natural ele se congela e se retira para o capote, vocês começam a ler um 
segundo sentido existe a praça que aniquila o homem. Então, ficará claro a vocês a gradação 
paulatina do que ele faz, o caráter conseqüente do seu recolhimento lá, para dentro.

Cada novo elemento deve desenhar, cada vez mais, o recolhimento do rosto. O que é preciso 
fazer para isto? Está perfeitamente claro que o rosto será recolhido aos fragmentos. 
Inicialmente, ele oculta a parte de baixo, a seguir, ergue um lado da gola; a segunda parte, 
talvez não erga, mas se esgueira sob ela. Depois de ter se esgueirado para lá, vocês terão uma 
tarefa de diretor ele deve fechar os olhos. E observem o que nos ocorre: temos um fechar de 
olhos pelo pavor, que é, inicialmente, efetuado através do tema do capote. Primeiro, ele se 
cobriu com o capote. Agora, temos de introduzir um segundo elemento ele fecha os olhos. É um 
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momento muito importante, com uma réplica interior: “O melhor é nem olhar”. E, visto que a 
pessoa diz “o melhor é nem olhar”, antes, obrigatoriamente, ela deve olhar, pois se não olhar 
como compreender que é melhor? Assim, está perfeitamente claro que depois de deslizar para 
dentro do capote, ele se mostra, olha ao redor e fecha os olhos. Depois de “o melhor é nem 
olhar”, ele pode, de novo, se esgueirar para dentro do capote, mas agora de outro modo. Nesta 
composição, nosso fechar de olhos, ou seja, uma ação diminuta que se perderia se fosse 
simplesmente feita, deve surgir em cena como um verdadeiro primeiro plano. Porque, logo 
depois que vocês recolheram o homem e permanece um pedestal e, de repente, assoma uma 
cabacinha que começa a olhar, aperta os olhos e, de novo, se recolhe, então, esta vossa 
cabecinha surge como a cabeça de João Batista na travessa como um objeto autônomo que, 
evidentemente, atrai a atenção. [...]

Estamos aqui numa “terra de ninguém”, como o espaço existente entre as trincheiras inimigas 
numa guerra. Não é uma mise-en-scene nem uma folha de montagem. Estamos na etapa da 
determinação das sensações que deveremos transpor para uma folha de encenação teatral ou 
para a outra linha de frente a folha de montagem. Porque o mais importante é, justamente, o 
estabelecimento do que deve ocorrer. A seguir, vamos pesquisar quais os recursos cênicos ou 
cinematográficos para encarnar isto.

Pois bem, estabelecemos que houve o ocultamento para dentro do capote. Além do ocultamento 
corriqueiro, é importante que ele seja filmado por fragmentos do rosto. A seguir, este rosto 
encaramujou-se. Depois, ele sai inteiramente para fora e repete-se, outra vez, o processo do 
ocultamento, mas num outro plano. Há, então, uma diminuição de seu humor alegre e um 
aumento de seu medo que, primeiramente, solucionamos pelo andar e, depois, repetimos pelo 
desempenho mímico. Isto se repete na interpretação com os olhos e finaliza-se por sua retirada 
para o capote.

Eu lhes peço muita atenção para esta linha de repetição numa nova categoria e com novos 
recursos de resolução do tema.

Pois, isto já são elementos de uma construção poética. É como se passássemos da protocolar 
prosa sem ritmo para o compasso da poesia. Na poesia, as rimas repetem-se uma a outra, mas 
em outra palavra. É claro que a rima é a mesma, mas as palavras são diferentes. Em essência, 
o seu caminhar com uma auto-satisfação, com uma autoconfiança decrescente, é como se 
fosse a rima da cena, quando ele representa isto mesmo permanecendo no mesmo lugar. O que 
representa num lugar novamente se decompõe em duas rimas: ele interpreta o ocultamento no 
capote e interpreta este mesmo ocultamento pelo fechar de olhos. Ao mesmo tempo, os 
elementos do par se repetem um ao outro: do movimento amplo à imobilidade e do amplo 
movimento de se enrolar dentro do capote ao gesto miúdo do fechar dos olhos. Eis onde já estão 
as bases do rigor composicional. Se esta construção for destacada e saltar à vista, dará uma 
sensação desagradável, como se escandissem versos. Por outro lado, se, após a fase do 
trabalho do ator ou após a fase da montagem, não houver repetições qualitativamente diferentes, 
vocês nunca terão uma forma poética, uma forma ritmicamente harmoniosa. Ao mesmo tempo, 
como vocês estão vendo neste exemplo, estes elementos são realizados sem nenhuma 
tentativa de formalismo. Os movimentos mais naturais, mais imediatos, são escolhidos e 
organizados segundo um princípio rítmico. [...]

O comportamento de Akáki Akákievitch pode ser observado, se quiserem, como uma melodia. 
Ele avança como uma linha melódica, e as ruas e a praça funcionam como acordes do 
acompanhamento. A mão direita toca e a mão esquerda toca. Elas não se acompanham uma à 
outra, mas dialogam e uma conduz a outra. Cria-se uma construção em contraponto: ora é uma, 
ora é outra que atua e, juntas, conduzem esta linha de interpretação até o necessário grau de 
pavor.

A seguir, nosso Akáki Akákievitch caminha pela praça.

Toda a nossa construção anterior se desenvolve de tal modo que é Akáki Akákievitch quem 
conduz a melodia. Mas, agora que ele está na praça, a coisa muda, os elementos da natureza 
se apoderam dele e sua voz afunda neste meio. E o argumento exige que ele desapareça neste 
deserto. Ou seja, a construção deve, literalmente, repetir o plano prévio do nosso esboço [...] A 
praça gradualmente se amplia e ele diminui. Inicialmente, eles estavam contrapostos pelo jogo 
das dimensões. Agora, ambos entram em contato e ele, numa diminuição gradativa, perde se 
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dentro da praça, desaparece.

Nas escalas, na contraposição das escalas, vocês jogaram tudo o que era necessário. Isto 
significa que precisamos introduzir um novo fator a diminuição gradual da luz. Ele se funde com 
o meio não só por ser pequeno, mas, também, devido à cor. Nós ocultamos o rosto de Akáki 
Akákievitch encobrindo-o, aos poucos, com a gola. Agora, temos que ocultar toda a sua figura, 
borrando-a com um pincel. A neve que desaba irá borrá-lo como uma grande brocha, da mesma 
forma que a gola fez o rosto desaparecer gradualmente. Ele caminha e, logo, neste mesmo 
quadro, ultrapassa um montão de neve. A introdução de um novo fator as nevascas, os jogos de 
neve terá sentido a partir disso [...]. Vocês podem jogar com o fato de que há montões de neve, 
por trás dos quais ele desaparece. E é possível, ainda, antes disso, apresentar seu 
desaparecimento a partir de manchas luminosas neste ponto, podemos ter os lampiões 
oscilando no fundo da praça. Vocês possuem toda uma imensa paleta e, utilizando-a, vocês 
pintam o desaparecimento do homem sempre com novos recursos.

Um grande número de variações particulares lhes permite interpretar o mesmíssimo tema a 
aniquilação do indivíduo! Vocês interpretaram o tema da aniquilação, do desaparecimento, do 
apagar de Akáki Akákievitch com uma orquestra inteira de instrumentos completamente 
diversos.

Agora, vamos passar ao elo seguinte a aniquilação máxima de Akáki Akákievitch. A aniquilação 
realizada até agora era da ordem do condicional. No encontro com os bandidos, ela é da ordem 
do real “Um punho do tamanho da cabeça de um funcionário”. Assim, tudo deve conduzir a este 
elo. [...]

Para que seu aniquilamento final ressoe mais intenso, para mostrar o aniquilamento máximo, ele 
deve aparecer novamente. Isto é, para abatê-lo agora, de vez, é preciso elevá-lo um pouco. Um 
objeto só cai se estiver acima do chão; é preciso levantá-lo um pouco e deixá-lo cair. Em outras 
palavras, a gradual diminuição da figura de Akáki Akákievitch deve ceder lugar ao seu 
engrandecimento ele atingiu um certo ponto, desapareceu e, aos poucos, reaparece. Seu 
desaparecimento e retorno, a escala engrandecedora e a escala novamente crescente, trazem 
em si e trazem ao ambiente, além do mais, o movimento da nevasca na praça. Ritmo de 
rotação. Um giro espiral, relacionado com a borrasca. O jogo, qual é? De início, vê-se a nevasca 
e um homem perdido, a seguir um homem perdido na nevasca. Isto é, de início, a nevasca que 
está tragando um homem e, agora, um homem tragado pela tempestade. Vejam que diferença 
gramatical sutil. A voz passiva permuta seu próprio lugar. E esta modificação da significação 
léxica exige outra organização dos fragmentos de montagem, outra construção das escalas do 
visível. [...]

Peço-lhes que prestem atenção na tessitura da repetição, na resolução de um mesmo tema do 
trecho em todos os cortes possíveis e acessíveis. [...]

Pois bem, concordamos que precisamos mostrar Akáki Akákievitch novamente, sob um aspecto 
humano evidente, para ser finalmente aniquilado no confronto com estes jovens bigodudos. 
Como vocês proporiam o elo seguinte, o do encontro? Como seria necessário apresentar a fala 
“Este capote é meu!”? Qual a melhor maneira? Vamos novamente comparar com a literatura, 
onde ocorre o seguinte: às vezes, o autor se introduz numa personagem, de cujo ponto de vista 
passa a escrever. Como deve ser escrito o momento do encontro de Akáki Akákievitch com os 
assaltantes bigodudos, de qual ponto de vista dos bandidos, do autor ou de Akáki Akákivietch? 
Do ponto de vista de Akáki Akákievitch. O espectador deve, nesse momento, estar enrolado no 
mesmo capote com Akáki Akákievitch. [...]

Como vocês colocariam isto concretamente?

Estudante. Aqui deve se usar a fala: “Este capote é meu!”.

Eisenstein. É claro, a partir da fala. Ele está de olhos fechados e a voz pode surgir atrás do 
quadro. É a aproximação máxima ao íntimo deste homem. Vendo desta forma, é como se 
vocês, juntamente com ele, ouvissem uma voz inesperada, inexplicável [...] O som da nevasca, 
num certo momento, se acalma e há a súbita descarga destas terríveis palavras.

O som da tempestade, aqui, vai funcionar na infinitude do espaço. Um ulular como o ruído de 
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uma bicicleta rodando pela praça, volteando. E, de repente, num ponto qualquer ressoa uma voz 
lúgubre, trovejante.

Agora, como vocês preparariam a réplica “Este capote é meu!”? Se fossem compô-la para um 
jornal? Vocês sabem como se imprime o anúncio “Comprem só em nossa loja”: cada linha 
impressa num tamanho diferente para estabelecer um grau variado de acentos. Como fariam 
para dispor esta réplica em linhas, segundo o princípio de Maiakóvski? Precisamos fazer alguma 
coisa com o acento? Quantos acentos vocês poriam aqui? Dois, sem dúvida: “capote” e “meu”. 
O procedimento do duplo acento também é uma herança de Maiakóvski.

No Mistério-bufo:

Nós australianos,

tínhamos

tudo.

Na palavra “australianos” há dois acentos na mesma palavra (21).

A nossa frase também deve ter dois acentos, destacando “capote” e “meu”. Neste caso, o “meu” 
deve soar mais forte. [...]

Uma ação mais forte exige um novo material. [...] Na apresentação do bandido é impositivo que 
a palavra “meu” seja tomada sincronicamente com o rosto dele. E o que associar com a palavra 
“capote”? Com o movimento de Akáki Akákievitch: se vocês têm uma palavra e, ao mesmo 
tempo, uma ação qualquer que não a ilustra imediatamente, esta palavra se perde. Uma palavra 
e uma imagem designando a mesma coisa dará um grande reforço. Eu já lhes dei o exemplo do 
harakíri no kabúki (22): quando um homem corta o abdômen, o som reproduz o mesmo traçado. 
E com o som, o movimento se multiplica. Eles não se ilustram reciprocamente, mas se 
multiplicam. Por isso, não seria mal associar a palavra “capote” com a imagem de um capote. O 
objeto de que se fala é justamente o capote. Até o título da novela é O capote. Mas, o que nós 
temos é Akáki Akákievitch enrolado no capote. E se dissermos “capote” e mostrarmos Akáki 
Akákievitch, não fica bem. É preciso operar de tal modo que, nesse momento, o capote apareça 
sozinho, apenas a gola, e que Akáki Akákievitch mal seja visto. Mas vocês precisam da reação 
dele. E, para que ele veja aquelas pessoas, é preciso abrir-lhe os olhos. Entre a sílaba “te” e a 
pausa, ele surge de dentro do capote. No trecho em cesura, a gola pode se abrir e os olhos 
podem se abrir e, aqui, entra a palavra “meu”. O “meu” aparece sincronicamente. Gógol tem uma 
rubrica exata do que se vê destes indivíduos. São os bigodes. Devido às condições do tempo, 
eles serão mal-percebidos, mas a palavra “meu” deve ser articulada por dentes brancos 
bem-iluminados.

Estudante. Bigodes brancos cobertos de geada.

Eisenstein. Acho que não é adequado em bandidos. A geada se associa, geralmente, com 
carregadores que levam tonéis.

Gógol indica: “... À sua frente, quase no nariz, uns bigodudos, quem exatamente, isto ele nem 
pôde distinguir”. Vocês podem enquadrar um deles com os bigodes, mas são traços indefinidos 
de uma figura terrível, imagens de uma massa negra e com os dentes intensamente iluminados 
pronunciando, por baixo dos bigodes, “meu”. [...]

Depois de golpear os espectadores na cabeça é preciso indicar o que caiu sobre eles. Vocês 
mantêm Akáki Akákievitch e as pessoas numa interação humana: mostram dois indivíduos 
enormes e, diante deles, um homenzinho. O melhor procedimento, neste caso, é mostrar Akáki 
Akákievitch de costas. [...] O aspecto mais lamentável de um homem são os ombros franzinos, 
porque os olhos, seu órgão mais importante de ação, ficam ocultos. Ou seja, enfocar as costas 
no aspecto de maior desproteção. Ainda é pouco não seria mal reforçar que eles estão frente a 
frente, mas também mostrar o espaço, onde os três estão perdidos num vazio terrível. Depois 
da réplica, uma ampliação dos planos da praça com o uivo crescente da borrasca, a nevasca em 
redemoinho que se desloca e se concentra na ação do roubo do capote. Neste caso, o 
movimento do roubo do capote deve estar sincronizado com a nevasca. E, assim como estas 
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pessoas são o ponto mais alto da nevasca, do pavor real nascido dessa nevasca, o movimento 
do roubo do capote também é o último acento, superior, ululante, da nevasca, que termina com o 
seguinte: quando ela dá um último ganido, arrancam-lhe o capote.

Depois disto, é preciso mostrar o desnudamento: o confortável capote que o aquecia aquela 
tepidez que abraçava Akáki Akákievitch foi arrancado. O próximo plano Akáki Akákievitch sem o 
capote, cercado por um imenso vazio “ficou sem o capote”.

Neste ponto, a nevasca deve aquietar-se. E, no silêncio, uma cesura: respiração presa, vocês o 
viram infeliz, pequeno, trêmulo. E, depois, novamente seguir adiante. Vocês precisam fazer o 
ritmo da nevasca repetir a ação. Se sonorizarmos a nevasca, se pensarmos no 
acompanhamento musical, neste ponto, então, o gráfico da nevasca, em essência, terá também 
uma indicação para o compositor. Compreende-se perfeitamente como isto deve ser, como, 
juntamente com um momento musical qualquer, o som da nevasca baixa e, de novo, começa a 
se concentrar.

A tentativa psicológica de Akáki Akákievitch de algo declarar só pode surgir depois do momento 
de completo desnudamento e completo vazio. É como dizem: “uma lebre raivosa”. Dizem que a 
lebre quando adquire raiva o que ocorre em 2 mil exemplares a cada cem anos -costuma ser o 
que há de mais terrível. Assim como a própria lebre enraivecida, Akáki Akákievitch pode tentar 
protestar. [...]

É o que se diz mais adiante: “Akáki Akákievitch já pretendia gritar “socorro”, quando o outro 
colocou-lhe, bem junto à boca, um punho com o tamanho da cabeça de um funcionário, 
acrescentando: 'Aqui, se gritar!' “.

Como vocês imaginam a solução desta cena? É interessante que lugar ela ocupa em Gógol? 
diz-se do punho que ele é “do tamanho da cabeça de um funcionário”. Isto tem que aparecer. 
Neste ponto, precisamos mostrar que Akáki Akákievitch tenta gritar. Esta tentativa será 
selvagem ao máximo e precisamos mostrar um movimento qualquer, meio abafado, com o qual 
ele pretende fazê-lo, como se batesse as asas e tentasse gritar. [...] Ou seja, precisamos 
movê-lo para a frente para gritar e, da parte inferior do plano, fazer sair um punho que fechará 
completamente os contornos do rosto. E, com o movimento do punho, as palavras: “Aqui, se 
gritar!”.

Em seguida, pode-se desdobrar esteticamente este processo por cima dos dedos do assaltante, 
mostrar a parte superior do rosto de Akáki Akákievitch. E, depois, o perfil do punho e o perfil de 
Akáki Akákievitch. A sensação básica, “do tamanho da cabeça de um funcionário”, se obterá 
quando o punho não encobrir o rosto, mas quando, nas condições de deformação pela objetiva, 
se obtiver um punho de dimensão tal que, realmente, oculte o rosto. Assim, o exagero gogoliano, 
a hipérbole vocabular-imagética gogoliana receberá, no plano, uma solução direta e, literalmente, 
se filmará um “punho gogoliano”.

Estudante. Mas precisamos, literalmente, mostrar um “punho gogoliano”?

Eisenstein. De outro modo se perderia a hipérbole gogoliana. O negócio é dar a sensação de 
algo ameaçador. Estou falando não de uma ameaça possível ou não, mas do jogo das 
hipérboles, obtida sem qualquer exagero, apenas com os recursos cinematográficos. [...] O 
indivíduo mesmo não é mostrado, mas somente seu punho. Mostra-se outra pessoa equiparada 
ao punho. Haverá um homenzinho e um grande punho do tamanho dele. A tradução 
cinematográfica da hipérbole gogoliana será solucionada pelas dimensões.

Tenham em mente que esta não é a única solução e vocês podem optar por outro princípio. 
Apresento-lhes um dos recursos possíveis. Nesta variante, tudo é feito de modo convincente, do 
primeiro ao último procedimento, de acordo com a mesma lei. Se vocês solucionarem a entrada 
dos bandidos de outro modo, então, a caminhada de Akáki Akákievitch pelas ruas e tudo o mais 
será diferente. O caráter indiscutível de uma dada solução não é absoluto, mas dentro de sua 
legitimidade, todas estas coisas não escapam dela, desta lei que elas mesmas constroem. 
Devemos considerar que dentro desta lei, solucionada por esta abordagem, este ponto está 
resolvido de modo correto.

(...)
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Tenho interesse em estudar com vocês o preenchimento figurado. [...] Estes pontos de apoio na 
previsão do diretor o diretor deve prever, ao contrário do operador que deve ver -vocês devem ter 
no roteiro. [...] Por isso fizemos este exercício. Não por diversão, mas para introduzir, ao 
máximo, na imagem a impressão geral e confusa, porém mais ou menos definida, que temos 
deste fragmento, a fim de transmitir tangivelmente seu lado visual. [...]

Vocês devem escolher o elo decisivo ao qual concederão a grandeza máxima. [...] Para nós, a 
caminhada pelas ruas é apenas uma passagem para a cena principal. Vocês a fazem fugaz para 
que toda a metragem não só a metragem da película, mas também a metragem dos nervos do 
espectador ressoe na cena da praça. Esta é a questão da proporcionalidade da inter-relação.

Estudante. Quando você diz “Este capote é meu!” propõe colocar o acento na palavra “capote”. 
Isto lembra um sistema conhecido no teatro: quando é preciso indicar “eu amo”, faz-se, 
obrigatoriamente, um determinado gesto. Será que não vai surgir, aqui também, semelhante 
ação primitiva? Parece-me, inclusive, que seria melhor aplicar um golpe de borrasca, de neve, 
etc., no rosto de Akáki Akákievitch antes que ele grite qualquer coisa no final.

Eisenstein. Há uma lei que diz ser de mau tom fazer as coisas frontalmente, mas as melhores 
coisas são feitas assim. Se a coisa sai, torna-se a mais fonte. Mas, se não for bem-feita, é 
sempre perigoso. Coisa curiosa. No canto coral, se todos cantassem em uníssono, seria ruim a 
modulação é necessária. Mas, se for preciso uma modulação mais forte, vocês fazem todo o 
coro cantar em uníssono. Só que isso precisa de preparação. Sem um direcionamento para este 
ponto, a coisa sai mal. [...] Quanto ao golpe da nevasca em Akáki Akákievitch para fazê-lo falar, 
é algo que facilita. O homem se levantou e precisa gritar e, antes que o faça, vocês o atingem 
com um som: ocorre um certo “dzim” e ele responde. Mas, aqui, é melhor complicar e não 
simplificar a tarefa: o vazio, a perda da respiração e, a partir do lugar, da terra nua, o homem nu 
deve começara gritar. É claro que isto e mais terrível. É humanamente mais difícil. O homem 
está premeditadamente colocado numa posição insuportável ao máximo. [Aqui, a cópia 
taquigrafada se interrompe.]

EXERCÍCIO

Apresente uma cena (já completamente desenvolvida) 
de seu roteiro. 
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CAPÍTULO 10

REPETIÇÕES: SINAIS AO LONGO DO CAMINHO

* Há alguma forma de circularidade, 

de retorno a um ponto, no roteiro? Os 

sentidos desse retorno estão 

reforçados por retomadas de gestos, 

frases ou mise-en-scènes?

* Há antecipações que revelam 

retrospectivamente pistas ou piadas?

* Há gestos característicos de 

personagens ou de determinadas 

situações?

* Há objetos que condensam em si 

desejos dos personagens?

* Como esses objetos “circulam” pelo 

filme? Que novos sentidos o filme vai 

adquirindo? Essas mudanças conseguem 

expressar o movimento da história?

* Há rimas visuais que ajudam a 

compor uma sensação de unidade 

temática para o filme?

As repetições são poderosas aliadas do roteirista. Como já dissemos várias vezes, o 

objetivo do trabalho de escrita do roteiro é dar forma visível a uma percepção sobre 

algum aspecto da vida (tornar visível o que você “anteviu”). Dizemos que uma coisa tem 

“forma” quando fica nítida alguma relação entre os elementos constitutivos da coisa. 

Pegamos uma pedra na beira de um rio e dizemos que ela é disforme (ou não dizemos 

nada, e a largamos, sem maior interesse) se não percebemos nenhuma relação entre 

seus contornos ou suas variações de cores. Mas, se a pedra for uma perfeita elipse, ou 

formar um dégradé de tons de vermelho, ou sei lá que outras possibilidades, ela nos 

interessará. Nossa sensibilidade e nossa inteligência serão estimuladas pelas relações 

entre os elementos que a compõem. Funcionamos, assim, buscando padrões de 
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repetição e variação. Por isso existe a matemática, a cerâmica marajoara ou a 

coreografia. Um artista é um sujeito capaz de criar formas, padrões que provocam o 

interesse de seus semelhantes.

As narrativas são formas temporais, como a música. O que quer dizer que seus 

padrões formais são perceptíveis no tempo e isso, por si só, provoca-nos prazer. 

Lévi-Strauss, talvez o maior estudioso de mitos que o mundo já viu, compara as 

estruturas (padrões de repetição e variação) dos mitos com os padrões musicais, e diz 

que mitos e música são “máquinas de suprimir o tempo”, justamente porque recolhemos 

os elementos dispostos ao longo do caminho, e uma espécie de cristal vai se formando 

em nossa mente.

As estruturas narrativas até aqui discutidas, desde as grandes categorias de gênero 

até as considerações sobre ritmo de uma sequência ou de uma cena são também, é 

claro, padrões de repetição e variação. Uma situação dramática tensa põe a história em 

movimento, e ela termina quando essa situação encontra uma posição de repouso. Mas 

neste último capítulo vamos nos dedicar à repetição de detalhes concretos: objetos, 

palavras, enquadramentos. Como numa sinfonia, temos os padrões estruturais, mas há 

também as pequenas frases musicais que se repetem. Tais repetições servem como 

sinais ao longo do caminho narrativo, contribuindo fortemente para a impressão de 

unidade (de perfeito “cristal”) da narrativa.

A simples presença de elementos destacados já atiça nossa curiosidade, nos prepara 

e nos faz ansiar pelos “cristais” da repetição. Como no célebre exemplo de Tchecov: se 

um rifle aparece com algum destaque no primeiro ato, antes do fim da peça ele terá que 

disparar.

Talvez o mais óbvio tipo de repetição seja a do objeto desejado. Hitchcock inventou a 

palavra “MacGuffin” (que não quer dizer nada) para nomear as “desculpas narrativas”, 

aquelas coisas (segretos de Estado, diamantes falsos etc.) que não são, de fato, 

importantes, mas ajudam a pôr a história em movimento, nos trilhos. Quando um objeto 

específico e concreto é o prêmio em disputa, temos um “MacGuffin” bem definido: uma 

estatueta (como em “O falcão maltês”), ou o Graal, perseguido por Indiana Jones em 

“Indiana Jones e a última cruzada” (“Indiana Jones and the last crusade”, Steven 

Spielberg, 1989) e pelos “cavaleiros” do Monty Phyton em “Monty Phyton e o cálice 

sagrado”.

Ou um objeto pode servir para caracterização de um personagem: o arco de Robin 

Hood, a câmera fotográfica de Busca-Pé ou até o punhal de Macbeth.

Pode haver também a repetição de frases. Em “Quanto mais quente melhor”, Jack 

Lemmon repete várias vezes: “I'm a girl, I'm a girl!”, para no fim inverter (“I'm a boy, I'm 

a boy...”). Noutro jogo, Roza pontua a narrativa de “Houve uma vez dois verões” com a 

“fatídica” (será?) “eu tô grávida”.
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Dito assim, o uso de repetições pode parecer um “truque sujo”, fácil, como aqueles 

que o Dick Vigarista usava para ganhar a corrida maluca. Mas todos sabemos a moral 

da “Corrida maluca”: o crime não compensa, Vigarista nunca vence. Quero dizer com 

isso que a repetição, sozinha, não garante nada, é uma forma vazia.

Se um sujeito aparecer no filme com uma câmera a tiracolo e ficar zanzando com ela 

pra lá e pra cá, saberemos que ele é “o fotógrafo”, o que é muito pouco. Mas em 

“Cidade de Deus” a câmera é a concretização do “olhar sobre”, externo ao tráfico: é o 

emblema do olho do furacão. Qualquer assassino vulgar pode ter pesadelos com 

punhais, mas em Macbeth o punhal condensa toda a violência e o horror da luta pelo 

poder. Quer dizer: um objeto, um gesto ou uma frase repetidos devem ser construídos 

em sua carga de significações, pela relação com o conjunto da narrativa. Uma coisa é 

colocar uma cereja sobre um bolo qualquer. Outra coisa é fazer o recheio de um bolo de 

chocolate com cerejas, e então pôr a cereja final.

Na antípoda desse trabalho construtivo está o perigo do “simbolismo”. Um dos riscos 

maiores de se cair numa (falsa) facilidade, com grandes riscos de pouca eficácia e de 

mau gosto, é apelar para elementos (presumidamente) codificados da cultura, para 

exprimir uma idéia ou emoção (cuidado com os “ símbolos fálicos”!). A “simbologia” deve 

ser construída dentro do filme. Essa construção ocorre pela repetição do objeto em 

várias cenas, geralmente com variações de sua função. O roteirista deve avaliar como 

ocorre a evolução do objeto dentro da história, pode até mesmo buscar algo como uma 

“curva dramática” do objeto. Dessa forma estará construindo um símbolo interno à 

narrativa e que será compreendido (ou sentido, num nível inconsciente) por todos os 

espectadores.

Em “Viridiana” (Luis Buñuel, 1961), há uma brilhante repetição de uma corda de 

pular. Ela aparece pela primeira vez na cena em que uma menina, filha de um 

empregado da mansão, brinca sob uma árvore, com as pernas à mostra. 

Posteriormente, será nessa árvore que o patriarca, desesperado de desejo por sua 

sobrinha Viridiana, vai se enforcar, usando a tal corda. Por fim, no bloco final do filme, 

quando um dos mendigos recolhidos pela caridosa Viridiana avança sobre ela, com 

intenção de estuprá-la, a corda reaparece, servindo de cinto para os trapos e de arma 

para a violação. A corda, de modo sutil e orgânico, serve de veículo para a tensão entre 

desejo sexual e regras morais, que é trabalhada de várias formas ao longo do filme. O 

exemplo serve de “antídoto” contra simbolismos fáceis, comumente associados a 

conteúdos pretensamente “universais”, como o desejo sexual.

A repetição pode ocorrer também referida a uma situação em conjunto, sendo 

corriqueiro o retorno ao ponto inicial. Neste caso, mais que uma circularidade, trata-se 

de um retorno em espiral, já que tudo “é igual, mas diferente”.  O início e o fim de 

“Houve uma vez dois verões” são exemplares: nada mudou em Cidreira (“a maior praia 
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do mundo”), mas tudo mudou – Chico se tornou adulto, e agora, diz ele, “acontecem 

coisas o tempo todo”.

Nas repetições, como em tudo o mais, é possível que o autor nem se dê conta que 

as emprega. Rubem Fonseca conta de uma ocasião em que, num debate universitário 

sobre sua obra, um aluno teceu um longo comentário sobre o recorrente uso de facas 

em seus livros. Fonseca nunca havia atinado para a coisa. Ao contrário de reafirmar o 

mito romântico do “artista inconsciente”, o romancista, admirado, tomou o fato como 

prova da importância da análise literária, que lhe proporcionava, daquele modo, maior 

consciência sobre seu trabalho.

Feito esse passeio rápido por formas variadas de repetição, passemos a uma 

sistematização de funções que a repetição costuma cumprir. Nunca é demais lembrar 

que esse tipo de análise busca pôr em foco uma “dimensão” do roteiro, não se tratando, 

então, de usos excludentes. Aliás, quanto mais “polivalente” for um elemento, melhor 

para a impressão de unidade que um conjunto deve transmitir.

Antecipações

Antecipações são pistas do que vai acontecer; piadas ou impactos dramáticos de 

efeito retardado. Espécie de bomba relógio narrativa, que provoca ou uma risada 

retrospectiva ou aquele “ah, então foi por isso que lá atrás aconteceu tal coisa ou fulano 

disse aquilo!”.

O conjunto do roteiro de “O sexto sentido” (“The sixth sense”, M. Night Shyamalan, 

1999) é feito assim: um hábil controle do ponto de vista nos impede de “sacar” os 

indícios de que o psicólogo interpretado por Bruce Willis é um fantasma. Quando, ao 

final, tudo se revela, provoca-se uma poderosa impressão de unidade. Tudo “se 

encaixa”, entra em foco.

Mas esse é um caso limite, no qual o conjunto do roteiro baseia-se em antecipações. 

Elas podem ser mais pontuais, é claro. Mesmo uma antecipação meio óbvia, como o 

travelling até a mochila de um soldado morto, onde se lê “Ryan”, no final da abertura de 

“O resgate do soldado Ryan” (quando o protagonista ainda não sabe nada de sua 

missão), ajuda a concatenar a narrativa. Neste exemplo, a antecipação, mais do que um 

jogo de revelação de informações (pista), tem um impacto emotivo, aproveitando o 

momento forte para “lembrar” o espectador (canalizando sua emoção neste sentido) da 

história particular que será contada.

No melodrama, é comum que “o coração” intua identidades escondidas – ao estilo 

“amor de mãe não se engana”. Na tragédia de cunho mais clássico, a antecipação pode 

vir em forma de explícita profecia, como nas palavras do oráculo em “Édipo Rei”, ou no 

destino de Macbeth vaticinado pelas bruxas. Entretanto, a antecipação pode ser feita 

em tom mais realista, como no exemplo do fuzil de Tchecov: o narrador chama a 
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atenção do espectador para algum detalhe, excitando sua curiosidade, preparando-o 

para o que virá.

Pode ocorrer também uma revelação retrospectiva do sentido de algo anteriormente 

mostrado. Em “Testemunha de acusação”, o que parecia ser uma cínica encenação 

egoísta da tal testemunha, mulher do acusado (Marlene Dietrich), revela-se uma 

calculada encenação, sim, mas movida pela mais devotada paixão. “Testemunha de 

acusação” tem, aliás, o grande mérito de desmontar o caráter de interpretação (no 

duplo sentido da palavra) de todas as versões. Para nosso foco de interesse, a lição é 

valiosa: a colocação de antecipações deve ser estratégica, submetida ao jogo geral do 

espetáculo que armamos.

Por fim – numa variação da “bomba de efeito retardado” da revelação retrospectiva 

–, a antecipação pode ser cômica: em “O Filho da noiva” (“El hijo de la novia”, Juan José 

Campanella, 2001), na briga de Rafael (Ricardo Darín) com sua namorada (Natalia 

Verbeke), ela diz que o amava, ainda que ele não fosse nem um Einstein, nem um Dick 

Watson. Daí em diante, várias vezes ele tentará descobrir quem é Dick Watson, figura 

que as mulheres conhecem e admiram, mas que os homens ignoram quem seja. Já no 

meio dos créditos finais, Rafael e seu amigo ressurgem, embasbacados, assistindo algo 

na TV. Finalmente, a câmera revela a chave do mistério: a capa do vídeo de 

sacanagem anuncia “Dick Watson, em Sexo Sentido” (“Mas isso é a perna de uma 

criança! É uma garrafa térmica”, diz o amigo, que, pela surpresa, também não é 

nenhum Dick Watson...). Além de uma ótima piada, esse arremate consegue ainda 

proeza de uma piada dentro da piada, com a paródia da revelação retrospectiva 

implícita no título do filme do, digamos, “assombroso” Dick Watson.

Caracterizações de personagens

Já fizemos referência às possibilidades implícitas em objetos associados a 

personagens, como no caso da câmera de Busca-Pé. Como mostra esse exemplo, 

quando o objeto é um instrumento de ação do personagem, ampliam-se as chances de 

enriquecer os significados mobilizados pelo objeto. Busca-Pé faz da observação sua 

arma. A “guitarra” (violão) de “Johnny Guitar” (Nicholas Ray, 1954) já dá o tom do 

pistoleiro que enfrenta a violência com ironia musical. A dissonância do instrumento de 

Johnny sugere a riqueza da não-obviedade, como o antigo quepe de marinheiro usado 

por Linus (Bogart) em “Sabrina”, ou o famoso trenó de “Cidadão Kane” (na verdade, 

ironias sobre a possibilidade de caracterizar um personagem de modo tão simples – ou 

alguém acredita que “tudo que o magnata desejava era seu velho trenó da infância”?).

No caso dos personagens-tipo, tão comuns na comédia, esses traços repetidos, 

como numa charge, o definem, e estabelecem sua relação com os demais: não há 

146



exemplo mais canônico do que Carlitos, com sua bengala giratória e seu chapéu, seu 

andar caricato, a balançadinha do bigode, os gestos repetidos (bater, saudar com o 

chapéu e correr). Sendo a caricatura a essência do tipo, são esses traços exagerados e 

marcados pela repetição que o definem. Essas repetições caricaturais podem ser 

empregadas em diferentes graus, de acordo com o grau de “tipificação” que o roteirista 

deseja imprimir no personagem. Sem Chance, o enfermeiro baixinho de “Carandiru” 

(Hector Babenco, 2003), não é uma caricatura, mas tem esse “tique” engraçado de 

dizer que tudo é “sem chance”. De certa maneira, somos todos meio caricaturais, como 

nos “ensinam” aqueles colegas de colégio que não perdoam ninguém, do “CDF” à 

“patricinha” da turma. No uso de traços de repetição para caracterizar personagens de 

um roteiro, trata-se de equilibrar relacionalmente essas marcações. Numa farsa, os 

personagens serão bastante caricaturais (farsa e caricatura são “unha e carne”). Já 

numa comédia romântica essas caricaturas tenderão a se tornar mais leves, para que 

as personagens se tornem mais realistas. Lembremo-nos do “efeito do real”: quanto 

mais detalhes (ou seja, quanto menos repetições), maior a impressão de realidade.

Mas é tudo, como dissemos, uma questão de combinação “química” (ou culinária) 

entre os traços. Parte importante da genialidade de “Melhor é impossível” está em 

estabelecer como par romântico personagens que, a princípio, habitam “mundos 

diferentes”: Melvin é quase um vilão de desenho animado; Carol é uma “mulher de 

verdade”. A representação da vida afetiva assim obtida é engraçada e tremendamente 

eficaz, como identificação, porque nos faz olhar para nós mesmos como Melvins: somos 

todos “monstrinhos” esquisitos, presos em nossas “fortalezas da solidão”, nos diz o 

filme. Eventualmente, somos Carol: pessoas dignas que seguram a barra e têm que 

lidar com o namorado monstrinho.

Em “Inferno 17” (“Stalag 17”, Billy Wilder, 1953), o diretor faz uma “mágica” parecida, 

ao reunir, sob o mesmo teto de um campo de prisioneiros, uma clássica dupla de 

palhaços (com todos os trejeitos, um gordo, outro magro etc.) e personagens realistas. 

Esses usos não pontuais de caricaturas escrachadas (feitas de traços repetidos) em 

contextos realistas são arriscados, exigindo grande capacidade do roteirista e do diretor, 

que devem harmonizar “mundos” (estilizações do mundo) diferentes.

Caracterização de relações

Tanto um gesto quanto um objeto podem, por sua repetição, tornarem-se uma 

espécie de “marca” das relações entre personagens. No episódio da “Comédia da vida 

privada” intitulado “Anchietanos” (que, aliás, “não é uma comédia”, como avisa a 

abertura), há um ótimo exemplo. Trata-se da história de um jovem talentoso que se 

deixa comprar; em dois momentos cruciais, nos quais o personagem se deixa seduzir 

por uma proposta vantajosa, mas antiética, o sedutor oferece uma bala de uma caixinha 
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que soa como o tilintar de moedas.

Também uma frase pode ser usada para caracterizar uma relação. Isso pode ser 

feito por reiteração ou por variação de sentido. Novamente Jorge Furtado nos fornece 

exemplos interessantes. No curta “O dia em que Dorival encarou a guarda”, Dorival 

iguala todos os militares que compõem a guarda numa mesma força burocrática que ele 

enfrenta: “Soldado / cabo / sargento / tenente e merda pra mim é a mesma coisa”, diz 

Dorival, em série.

Já em “Houve uma vez dois verões”, a mesma frase – “eu tô grávida” – é repetida 

por Roza em diferentes situações, mas a cada vez com um sentido dramático diferente, 

marcando assim a evolução da história de sua relação com Chico e sua transformação: 

na primeira vez ela é uma golpista; na segunda, alguém que quer fugir de uma relação 

amorosa; na terceira, uma mulher apaixonada que aceita o amor do rapaz.

Outro exemplo magistral são as variações em torno da frase “foge ao meu controle”, 

em “Ligações perigosas” (“Dangerous liaisons”, Stephen Frears, 1988). Num primeiro 

momento, Valmont a diz espontaneamente, manifestando sua alegria por se deixar levar 

pelo amor de Madame de Tourvel (Michelle Pfeiffer). Depois, querendo provar que sua 

razão cínica cortesã é capaz de vencer seus próprios sentimentos, ele repete 

maniacamente a frase, subvertendo seu sentido romântico na medida em que a usa 

como mote da cena do ataque violento à mulher que ama.

A repetição de situações quase idênticas costuma ser um recurso eficaz para 

caracterizar mudanças nas relações. Esse tipo de retorno tem a vantagem de marcar 

com clareza – como numa espécie de experiência com controle de variáveis – o que 

exatamente se modificou com o desenvolvimento e a nova configuração da situação 

dramática. Como em “Houve uma vez dois verões”. No início do filme, Chico e seu 

amigo estão sentados na praia, esperando alguém cair numa armadilha de areia meio 

bocó que eles fizeram. Em off, Chico diz que “nada acontece na maior praia do mundo”. 

No fim do filme, estamos de volta à mesma praia imensa, sem graça e deserta. A 

armadilha está lá de novo, mas agora quem faz companhia ao amigo é o irmãozinho de 

Roza. Chico e Roza estão às voltas com o filho bebê. O novo off de Chico explicita a 

mudança: “Impressionante como isso aqui mudou. Agora acontecem coisas o tempo 

todo”. O amigo de Chico, o Falstaff adolescente em veraneio, continua em sua posição 

cínica; Chico se tornou homem, comprometeu-se, alcançou a Idade da Razão, como 

talvez dissesse Sartre se fosse passar o verão em Cidreira.

Objetos de desejo

Como dissemos na introdução, esses objetos são, em geral, “MacGuffins”, ou seja, 

em si mesmo desimportantes. Ninguém dá atenção real a um objeto “MacGuffin”, mas 

ele “encarna” o desejo, concentra as motivações. Ajuda a sustentar o suspense e reúne 
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em torno de si as relações dos personagens, fornecendo, assim, uma base para que as 

relações dramáticas (o amor entre o mocinho e a mocinha, ou outras bem mais 

complexas que você possa criar) possam se desenvolver.

Mas uma repetição pode ir além dessa função básica de unificação. A complexidade 

que vimos noutros casos (como o da corda em “Viridiana”, ou das tranformações 

reveladas pela situação repetida em “Dois Verões”) pode valer também para objetos de 

desejo. Eles podem ser “veículos”, condensações de sentido mais importantes e 

complexas ao longo do desenvolvimento do filme.

Veja-se, por exemplo, “Três reis” (“Three kings”, David O. Russell, 1999). De início, o 

filme é, literalemente, uma caça ao tesouro, ao “ouro de Saddam”. Mas, conforme a 

“caça” avança, o sentido daquele ouro vai mudando, adquirindo novas conotações e 

funções a medida em que o grupo de soldados vai se enredando na conjuntura do 

Iraque ocupado. O ouro vai passar de butim de piratas modernos a carga difícil de ser 

carregada; a seguir será a possibilidade de fuga e sobrevivência para um grupo que 

busca fugir do país; passará por moeda de compra de apoio para essa fuga e, por fim, 

vai se tornar prova – ao mesmo tempo, prova do crime de deserção e roubo cometido 

pelos protagonistas contra o exército, e prova de altruísmo final (quando eles revelam 

onde o esconderam, em troca da libertação dos refugiados). Mas ele será, ainda, 

notícia, alimento para os meios de comunicação, que manipularão a “história oficial” do 

“ouro de Saddam”. Bem melhor do que a simples corrida atrás da “rosa azul”, não é?

Digressões por “rima” visual

Há um tipo de repetição baseada não na identidade de um elemento, mas na 

semelhança entre uma série, disposta ao longo do filme e compondo uma espécie de 

texto subterrâneo, como uma melodia secundária por baixo da melodia (linha narrativa) 

principal. Metaforicamente, podemos dizer que esses elementos, semelhantes sem 

serem idênticos, “rimam”. Esse recurso pode ser de grande valia para fazer comentários 

às cenas, criando assim uma dimensão de “generalização”, uma quase teorização, ou 

materialização do tema subjacente à história contada.

O plano final da cena de mini-golfe, em “Houve uma vez dois verões”, faz parte de 

uma série deste tipo: máquinas de fliper, os comentários de Chico sobre as cadeias 

causais a partir dos tiros aos patos, o joguinho de Tetris, as possíveis combinações 

numéricas no número de celular incompleto, o quase “cara ou coroa” do momento em 

que Chico ameaça dar a ficha para o irmão de Roza, o jogo de azar “engravida-não 

engravida” (até o “acidente” final com a pílula falsa). Há uma grande série de “imagens 

do acaso” – entre as quais o mini-golfe é a mais brilhante – pontuando a história desse 

jovem herói romântico que, sem dar a mínima para os preconceitos sociais, vive seu 
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amour fou por uma jovem de vida nem tão fácil assim, de uma maneira absolutamente 

determinada.

EXEMPLO DE ANÁLISE:

O VAI E VEM DA CÂMERA

Quando surge na tela o título do filme (“Cidade de Deus”), Busca-Pé está com uma 

máquina fotográfica em punho. A primeira fala em off do mesmo Busca-Pé é “aquela 

fotografia podia mudar a minha vida”. Parece óbvio o quanto a câmera fotográfica é 

importante em “Cidade de Deus”.

Quando a máquina fotográfica surge em cena é para registrar a morte do Cabeleira. 

Ela automaticamente se transforma em objeto do desejo de Busca-Pé. Ao mesmo 

tempo em que se encerra o período “romântico” do filme, surge um indício do caminho 

que acabará tirando Busca-Pé da favela.

Durante a fase anos 70, a máquina fotográfica (uma bem vagabunda) faz com que 

Busca-Pé seja aceito pelos cocotas como uma espécie de “fotógrafo oficial da turma”. 

Já fica claro que a aceitação social tão sonhada por Busca-Pé vai depender da 

quantidade de “cliques” que ele der em uma câmera.

Na cena da festa, essa importância se torna escancarada.

Thiago aparece com a câmera querendo trocá-la por pó. Para o tráfico, a câmera é 

nada mais do que moeda de troca. Angélica convence Bené que a câmera pode 

interessar a Busca-Pé. Ela deixa de ser mero objeto de troca e ganha carga dramática: 

torna-se motivo do desejo do personagem. 

Quando Zé Pequeno vê Bené dando a câmera para Busca-Pé, isso mexe com seus 

brios. Zé Pequeno quer ser o “rei da favela”, decidir quem entra e quem sai, quem vive 

e quem morre. Ele não pode aceitar que Bené deixe o tráfico, sequer que conceda 

desejos para aqueles que Zé Pequeno supostamente tem sob seu comando. A câmera 

torna-se instrumento que simboliza poder.

Há um momento bem marcado, em que Zé Pequeno e Busca-Pé se encaram. Na 

troca de olhares (pelo fato de Busca-Pé estar caído no chão e Zé Pequeno ter um olhar 

arrogante), é quase como se Zé Pequeno dissesse: “Quem manda aqui sou eu, porra!”.

Será que manda mesmo? Bené quer ir contra a vontade de Zé Pequeno. E toda a 

tensão da cena do baile explode quando ambos lutam pela câmera fotográfica, objeto 

que simboliza o poder. Para Busca-Pé, representa a realização de um desejo e, ao 

mesmo tempo, a possibilidade de sair da favela (na verdade, os dois desejos – ter a 

máquina fotográfica e sair da favela – se confundem e podem ser tratados como um só).

A máquina fotográfica reaparece no jornal. Agora é muito evidente que do sucesso 

profissional de Busca-Pé depende seu futuro longe da favela, do tráfico e, 
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principalmente, de Zé Pequeno.

Por ironia do destino, é o mesmo Zé Pequeno que acaba presenteando Busca-Pé 

com a máquina fotográfica. A máquina foi guardada como lembrança de Bené (e é 

importante frisar que este é o único momento em todo o filme em que Zé Pequeno tem 

uma atitude benevolente, mesmo que não desprovida de sua habitual vaidade; aqui, é 

como se Pequeno dissesse: “como posso tudo, posso também te dar essa máquina 

fotográfica”).

Busca-Pé ganha a câmera por ser o único que sabe manuseá-la. E acaba recebendo 

do jornal a missão de tirar mais fotos de Zé Pequeno. De câmera em punho, ele 

balança na corda bamba entre o desejo dos “de dentro” de serem reconhecidos e o 

desejo dos “de fora” de conhecer o que rola. Jogando com essas demandas, Busca-Pé 

faz da máquina fotográfica a arma de sua “vitória” sobre Zé Pequeno: “Sim, você foi o 

rei da favela, mas eu sobrevivi”. E, para completar, ainda demonstra que não possui a 

vaidade, a desmedida, de Zé Pequeno. Entre as luzes da ribalta e a sobrevivência, 

Busca-Pé escolhe a última. Ele prefere publicar a foto do cadáver de Zé Pequeno a se 

arriscar a morrer – dessa vez, pela mão dos policiais.

Fosse tudo isso pouco, a última fala de Busca-Pé deixa bem claro que foi através da 

máquina fotográfica que ele conquistou, mais que uma profissão, uma identidade:

“Ninguém mais me chama de Busca-Pé. Agora eu sou Wilson Rodrigues, fotógrafo”.

EXERCÍCIO

Crie – se ainda não há algo deste tipo em seu 

roteiro – uma trajetória para um objeto (ou para 

uma frase que se repete, mudando de sentido). 

Indique, na escaleta, onde e como o objeto (ou a 

frase) vai estar presente. Se quiser, crie outros 

elementos de repetição, como tipo de comentário, 

cenário etc. (observação importante: use como 

“arquivo-base” do exercício a sua escaleta, 

destacando as repetições em fonte azul).
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