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Introdução

O produto audiovisual é resultado de um maquinário gigantesco, que envolve técnica e

técnicos, criativos e realizadores, caos e ordem, perseverança e a crença de que tudo

dará certo no final.

O set de filmagem é um ambiente confuso, desordenado e intenso. Um visitante

desavisado teria dificuldade em compreender como um profissional do audiovisual

consegue situar-se em meio à tanta informação. Pelos cantos do estúdio, blocos de

papel, em geral presos por furos duplos na margem, poderiam passar despercebidos.

No entanto, são destas páginas que nasce o senso de ordem no caos, a unidade e o

contorno para a abundância de informações e decisões envolvidas em um projeto

audiovisual.

Trata-se do roteiro, que pode ser comparado à partitura para qual olham o maestro, o

violinista, os instrumentistas de sopro e até mesmo aquele profissional cuja função é

soar o bumbo uma única vez. Seguindo com a metáfora, o roteiro tem a função de

fazer com que a orquestra toque de forma harmônica, impedindo que se converta em

uma cacofonia de vozes. Assim, por ser o elemento fundador, cabe aos profissionais

da cadeia de produção ter a habilidade e a compreensão para uma leitura em

profundidade do roteiro.

Neste cenário, surge a figura do produtor. É ele quem está por trás das cortinas, quem

concebeu o espetáculo para o público. Todas as decisões passam inevitavelmente pelo

produtor – ele está presente desde a primeira palavra no papel até o filme ou a série na

tela.

No processo de produção audiovisual, o produtor tem uma tarefa particularmente

importante: acompanhar todas as etapas do roteiro, desde a concepção, passando

pelo desenvolvimento, até o tratamento final, conciliando qualidade artística com

capacidade comercial.

Não se exige que um produtor conheça roteiro e dramaturgia a fundo, visto que ele tem

muitas outras tarefas. No entanto, conhecer os fundamentos da escrita audiovisual

qualifica-o para a maior habilidade envolvida no desenvolvimento de um roteiro: o

diálogo criativo.

Cinema e televisão não são atividades de escritores solitários. Trata-se de uma criação

que envolve múltiplas variáveis e pontos de vista. Um diálogo fecundo na fase de

roteiro – especialmente entre roteirista, produtor e, eventualmente, diretor – é o melhor
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caminho para que um produto audiovisual tenha um ponto de partida forte. Um bom

roteiro pode não resultar em um bom produto, mas um mau roteiro conduz a um

produto sem expressão.

Este módulo não é um manual de roteiro. Um manual é endereçado aos roteiristas,

com princípios e técnicas para a concepção de uma narrativa audiovisual. Aqui,

estamos oferecendo um livro de roteiro para produtores. Trata-se de uma maneira de

pensar sobre as questões mais pertinentes à atividade do produtor.

O roteiro é uma peça criativa e, igualmente, uma peça de produção. É, portanto,

expressão artística e produto comercial. Para o roteirista, o roteiro é o foco; enquanto,

para o produtor, ele é a peça essencial de um longo processo. Por isso, das palavras

no papel, o produtor precisa concentrar-se no essencial, conciliando arte e indústria,

projeto e produto, expressão artística e capacidade de comunicação.

Projetos de ficção e de não ficção são bastante distintos entre si. No entanto, ambos

precisam ter caminhos planejados. O mapa do caminho é o roteiro. É sempre melhor

investir tempo e dinheiro enquanto o projeto está no papel do que se deparar com

entraves e impossibilidades mais adiante, quando a solução vai sair mais cara. No

papel, escrever “a caneta cai no chão” e “o Titanic afunda” custa o mesmo preço. Na

hora da realização, um roteiro ainda incompleto ou problemático pode criar dores de

cabeça desnecessárias.

Este módulo tem o objetivo de ajudar produtores interessados (e dedicados,

evidentemente, a cumprir melhor seu papel) em pensar em roteiro, por meio de uma

visão ampla, que vai desde seus fundamentos, passando por técnicas e princípios de

composição, até a presença do roteiro dentro da escala maior de uma produção

audiovisual.

A intenção é favorecer o surgimento de narrativas audiovisuais cada vez melhores,

para entregar ao público produtos que divertem, fazem pensar, emocionam e ajudam a

se posicionar na grande narrativa da vida. Afinal, esse é o sentido último do trabalho, a

aliança maior entre produtores e roteiristas, bem como de todos os profissionais do

audiovisual.

Boa jornada.

1 O que são roteiros

O objetivo deste capítulo é apresentar os elementos da narrativa clássica. Antes de

começar, assista ao vídeo de apresentação.

https://player.vimeo.com/video/540376442

Os manuais de roteiro, em geral, ensinam histórias dentro desse espectro, levando ao

mesmo tempo a um erro e a um acerto. O erro consiste em tratar o clássico como se

fosse a única maneira de conceber histórias para a tela, o que faz com que muitas

https://player.vimeo.com/video/540376442
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vezes os profissionais do audiovisual se limitem a uma só perspectiva. Por outro lado,

conhecer o código clássico é fundamental, pois se trata de uma espécie de narrativa

primeira, matriz para as diversas variáveis possíveis. Neste capítulo, vamos entender

como opera essa “casa um” da narrativa audiovisual, a partir dos seus elementos

fundantes, que são premissa, enredo e personagem. Para iniciar nosso estudo, vamos

assistir ao vídeo a seguir.

https://player.vimeo.com/video/540273770

No podcast a seguir, é abordada a importância dos roteiros.

https://player.vimeo.com/video/540266798

1.1 O grande código

Não existe um roteiro modelar, que todos os outros roteiros aspiram a ser. Porém,

existe um tipo de história audiovisual que se consolidou nas primeiras décadas do

cinema e que atendia aos anseios dos produtores pelo seu enorme poder de

comunicação.

A esse tipo de filme se convencionou chamar . Suas raízes remontamcinema clássico

aos primórdios do drama, com as bases de uma nova forma de narrar, que no

imaginário grego passou a disputar espaço com as formas lírica e épica. O drama,

segundo Aristóteles (2005, p.20), imita “pessoas em ação”. De sua Poética saíram

vários princípios (ainda vigentes e vigorosos) sobre a arte do drama, por isso ela pode

ser considerada o primeiro manual escrito (existe até um interessante manual chamado 

, de Michael Tierno). Neste sentido, com algumaAristotle’s Poetic for Screenwriters

frequência, Aristóteles será citado neste capítulo.

https://player.vimeo.com/video/540273770
https://player.vimeo.com/video/540266798
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Fonte: © Tattoboo / / Shutterstock.

O cinema clássico herda uma tradição de larga escala, que nasce na Grécia, passa

pelo drama burguês e culmina em melodrama, chamado por Flaubert de “literatura

industrial”, acompanhada de um pensamento filosófico aristotélico-hegeliano. Adquire,

depois, a feição que nos interessa aqui: um estilo de roteiro que moldou manuais,

formou roteiristas, caiu no gosto da indústria e conta com a aderência e o aval de

grandes plateias.

Se não é a forma única de contar histórias, o clássico pode ser considerado uma forma

matricial.

Sendo assim, entende-se as mil possibilidades modernas quando se percebe que elas

são diversidades narrativas em relação à unidade proposta pelo clássico. Pegando

carona na abertura de , de Tolstói (2005), todas as narrativas clássicasAnna Kariênina

se parecem entre si, as modernas são modernas cada uma à sua maneira.

você sabia?
Desde os anos 1920, depois, com especial ênfase aos novos 

cinemas do final dos anos 1950 e ao longo da década seguinte, 

muitas rupturas, adições, subversões e questionamentos foram 

propostos em relação ao clássico. De qualquer forma, são sempre 

verbos relacionais – quem subverte se refere a algo anterior.
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1.2 Casa 1

Como funciona essa narrativa consolidada e popular chamada de clássica? Que tipo

de construção e técnica o roteiro deve cumprir para atingir esse ideal muitas vezes

definido como “uma boa história bem contada”?

A figura apresentada a seguir, batizada como “O grande código clássico”, termo

tomado de empréstimo do livro , de Northrop Frye, que, por suaO Código dos Códigos

vez, buscou o termo na obra do poeta William Blake, refere-se à ideia de um código

com princípios rígidos atuando em sintonia.

Aristóteles (2005, p. 27) chamou este senso de harmonia e proporção de “o belo

animal”, definindo a ideia de unidade em organizar as partes de “tal modo que,

deslocando-se ou suprimindo-se alguma, a unidade seja aluída e transtornada; com

efeito, aquilo cuja presença ou ausência não traz alteração sensível não faz parte

nenhuma do todo” (ARISTÓTELES, 2005, p. 28).

O clássico é o lugar da unidade – o que significa dizer que todos os 

elementos atuam em conjunto, para criar uma só peça, uma só 

história apreensível.

Fique de olho
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Figura 1 - O grande código Clássico

Para efeito didático, vamos abordar cada elemento separadamente, com foco no que é

importante em cada um para a análise e participação do produtor no desenvolvimento

de um roteiro. Vale ressaltar, porém, que os vários elementos que compõem essa

estrutura matriz devem trabalhar em conjunto, criando uma única e mesma história.
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Vamos destrinchar passo a passo essa espécie de proto-história que contempla as

possibilidades contidas no que aqui estamos chamando Casa 1 do roteiro. A partir

dela, podemos saltar com segurança para as outras.

1.3 Premissa ou logline

O primeiro ponto diz respeito ao fato de que uma narrativa audiovisual pode ser

expressa em uma única sentença. Isso significa que, por trás de toda dinâmica e

complexidade de um filme ou uma série de televisão, existe um centro, um núcleo a

partir do qual a história se desenvolve. Esse núcleo chama-se Premissa, ou, como

aparece em alguns projetos e editais, .Logline

Qual é essa história? Se ela for contada com o máximo de 

generalidade, de modo a abarcar todo o grande código e fornecer 

uma visão geral, é a história de uma personagem com um único 

, que persegue uma . Ele vai atrás dessa meta misbehavior meta

seguindo os passos de um  e, ao tentar atingir ou não do seu plot

objetivo, seu  acaba sendo corrigido. Essa história deve ser caráter

contada em forma de  – ou seja, com personagens drama

 –, evitando ao máximo a intervenção de um narrador representando

e guiando-se na estrada segura da  e da .legibilidade causalidade

Fique de olho
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A premissa ou logline não é um resumo, tampouco uma fórmula para lembrar do filme

(aquele filme daquela personagem...). As principais características da premissa são:

Trata-se do DNA da narrativa.

É, ao mesmo tempo, o ponto de partida e o centro pulsante da narrativa.

Em poucas linhas (uma premissa com cinco linhas já é considerada extensa), a

premissa procura resolver o núcleo da história.

Para isso, é preciso separar o que é fundamental e o que é acessório.

A premissa pode ser definida como a essência do projeto.

Por isso, tanto na sala dos escritores quanto na sala do produtor, a premissa poderia

estar talhada em uma placa de bronze, uma vez que ela se torna a mestra da história,

o caminho seguro para que uma boa história possa ser bem contada.
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Definir a premissa é resultado de um trabalho intenso, muitas vezes em conjunto entre

roteirista e produtor, que tentam capturar no material que estão desenvolvendo a

pergunta essencial: Sobre o que é a história?

Frequentemente, a premissa demora um tempo até ganhar corpo. Capturar a essência

da história em poucas palavras é uma tarefa árdua, por isso, como dito na conclusão

da carta do Padre Antônio Vieira ao rei de Portugal, “Perdoe-me Vossa Alteza a

extensão desta carta, mas é que não tive tempo de fazer uma menor”.

Para auxiliar no entendimento do assunto, vejamos alguns exemplos de .loglines

Uma Linda Mulher, 1990

Homem de negócios se apaixona por uma prostituta contratada para ser sua 

companhia no fim de semana.

O Poderoso Chefão, 1972

O mais jovem filho de uma família mafiosa precisa se vingar do homem que atirou em 

seu pai e se tornar o novo chefão.

Casablancas, 1942

Expatriado americano durão redescobre uma antiga paixão, mas precisa desistir dela 

por causa da luta contra os nazistas.

Esses exemplos foram apresentados em dois bons manuais de roteiro: ,Save the Cat

de Blake Snyder, e , de John Truby. Não por acaso, o tema Anatomy of Story Logline

está nos primeiros capítulos de ambas as obras.

Vejamos mais algumas premissas de filmes e séries que servirão de exemplo para este

módulo.

Embora seja o ponto de partida de um projeto – a premissa, 

geralmente, ocupa o alto da primeira página e costuma ser a 

primeira informação de um , que é a apresentação oral de pitching

um projeto para um canal de televisão ou um edital – em geral, não 

é a ideia inaugural.

Fique de olho
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Coringa, 

2019

Em Gotham City, o comediante com problemas mentais, Arthur 

Fleck, é maltratado pela sociedade. Ele embarca, então, em uma 

espiral descendente de revolução e crimes sangrentos. Este 

caminho o coloca frente a frente com seu alter ego, o Coringa.

Green Book: 

o guia, 2018

Um segurança grosseirão ítalo-americano da classe trabalhadora 

torna-se o motorista de um pianista clássico afro-americano em 

uma excursão pelo sul dos Estados Unidos dos anos 1960, em que 

o racismo é institucionalizado.

Yesterday, 

2019

Um músico em dificuldades percebe que é a única pessoa na Terra 

que consegue lembrar-se dos Beatles, depois de acordar em uma 

linha do tempo alternativa em que eles nunca existiram. O músico 

decide apresentar ao mundo as composições da banda como se 

fossem suas.

Infiltrado na 

Klan, 2018

Ron Stallworth, um policial afro-americano, consegue infiltrar-se na 

filial local da Ku Klux Klan com a ajuda de um substituto judeu que, 

eventualmente, torna-se seu líder. Este filme é baseado em eventos 

reais.

O Silêncio 

dos 

Inocentes, 

1991

Uma aspirante do FBI necessita da ajuda de um canibal sofisticado 

e sedutor para entender a mente de um psicopata e capturar um 

serial killer antes que ele faça a próxima vítima.

Advogado 

do Diabo, 

1997

Um advogado vaidoso, que jamais perdeu uma causa, vai trabalhar 

em um dos maiores escritórios de New York, cujo presidente é o 

diabo.

Janela 

Indiscreta, 

1954

Um fotógrafo de aventuras, imobilizado por um acidente, espia seus 

vizinhos da janela do apartamento e fica convencido de que um 

deles cometeu um assassinato.

Se Meu 

Apartamento 

Falasse, 

1960

Pequeno funcionário de uma empresa de seguros tenta se destacar 

deixando que seus executivos usem seu apartamento para 

encontros com amantes. Até o dia em que ele descobre que a 

amante do chefe é a ascensorista por quem ele está apaixonado.
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Clube de 

Compras 

Dallas, 2013

Ron Woodroof, um cowboy machão e homofóbico, decide criar um 

clube para ajudar pacientes com HIV a obterem medicamentos 

após ele mesmo ser diagnosticado com a doença.

O Sexto 

Sentido, 

1999

Um psicólogo infantil em crise profissional e no casamento tem a 

missão de ajudar um garoto perturbado que garante ver pessoas 

mortas.

Breaking 

Bad, 2008

Um professor de química fracassado decide fabricar metanfetamina 

após ser diagnosticado com câncer de pulmão, a fim de garantir o 

futuro de sua família.

Mad Men: 

Inventando 

a Verdade, 

2007

Um drama sobre uma das mais prestigiadas agências de 

publicidade de New York do início dos anos 1960, focando em um 

dos executivos de publicidade mais misteriosos, mas extremamente 

talentosos da empresa, Donald Draper.

Família 

Soprano, 

1999

O chefe da máfia de New Jersey, Tony Soprano, lida com questões 

pessoais e profissionais em sua vida doméstica e comercial que 

afetam seu estado mental, levando-o a procurar aconselhamento 

psiquiátrico profissional.

Dexter, 

2006
Um serial killer que só mata serial killers.

As premissas são, como se percebe, narrativas em potência. Dentro delas está

concentrada a próxima história a ser contada, podendo gerar até horas de narrativa, e,

quem sabe, o próximo projeto a ser investido.

Saiba mais sobre premissa no podcast a seguir.

https://player.vimeo.com/video/540271445

1.4 Narrativa concentrada

Diante dos exemplos apresentados anteriormente, podemos definir o que é a premissa.

Tecnicamente, é o conflito central da história. Trata-se de uma definição válida, mas,

para efeito de avaliação (ou seja, para medir a força de uma premissa), podemos

avançar mais um passo, que considera o que os exemplos de premissa têm em

comum.

Casablanca,

1942

https://player.vimeo.com/video/540271445
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O que revela a premissa desse filme, por exemplo, considerado pela Writer’s Guild

of America o melhor roteiro já escrito, temos um personagem, Rick Blaine, cuja

filosofia de vida é “eu não arrisco meu pescoço por ninguém”. No entanto, essa

figura individualista precisa decidir entre o amor da sua vida ou salvar um herói da

resistência aos nazistas. Ou seja, o homem que não se importa com ninguém,

agora, em última instância, precisa salvar a humanidade.

Clube de Compras Dallas,

2013

Vejamos o caso da personagem central desse filme. Em seu cartão de visitas está

escrito: Ron Woodroof – homofóbico. O filme mostra desde as primeiras cenas que

ele despreza homossexuais. Porém, Ron é contaminado pelo vírus HIV e, com

isso, precisa contrabandear medicamentos para garantir sua sobrevivência. Ron

acaba formando uma comunidade com os homossexuais, que eram as grandes

vítimas do vírus nos anos 1980.

Se Meu Apartamento Falasse,

1960

Nesse filme, temos Baxter, que, para ascender na empresa, empresta seu

apartamento aos superiores hierárquicos para encontros com suas amantes. Em

um primeiro momento, o público é levado a pensar que ele não deveria seguir este

caminho. Porém, Baxter é apaixonado pela ascensorista, Fran, que, por sua vez, é

amante do presidente da empresa. Assim, a mulher que Baxter ama é uma das

visitantes do seu apartamento, em companhia do chefe. Para conquistar seu amor,

Baxter vai ter que deixar de ser permissivo e desafiar seus superiores.

Green Book: O Guia,

2018

Nesse filme, Tony Lip é um italiano sem modos e com toques racistas. Sua missão

é levar um músico negro, refinado, para uma série de apresentações no sul dos

Estados Unidos. Com isso, Tony entende a realidade dos negros e aprende bons

modos com seu novo parceiro. O músico, por sua vez, aprende a sair do seu

encastelamento e chegar mais próximo de suas raízes.
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Assim, a premissa ou  é um encontro entre sujeito e predicado, entre  vivelogline quem

a história e  é a história. Mas isso não significa uma simples situação. Poro que

exemplo: Fulano vai ao jogo de futebol e se perde; ou Sicrano vai à festa e fica

deslocado. Entre esses dois polos (quem e o que) nasce uma tensão, isto é, sujeito e

predicado vivem em choque: o homem que não se importa com ninguém tem que

salvar o mundo; o homofóbico tem que salvar os homossexuais; o funcionário

submisso tem que enfrentar o chefe; o italiano grosseirão tem que proteger um músico

sofisticado do racismo. Este choque é a faísca da história.

Premissa não é, então, como dissemos, um resumo, é uma . Énarrativa concentrada

como se a narrativa fosse toda comprimida em uma cápsula. Ao tirar o pino da cápsula,

a premissa salta para fora com força e oferece (aos produtores e ao público) bons

momentos de boas histórias.

O podcast a seguir aborda mais desse assunto.

https://player.vimeo.com/video/540275349

1.5 Caráter encontra plot

A premissa promove o encontro de duas forças motrizes da história, a origem e o

sentido da narrativa (o que confere o senso de unidade). A primeira força é a do

caráter, que é  vive a história: o protagonista.quem

A expressão protagonista é derivada da junção dos termos gregos  e . proto  Agon Proto

quer dizer primeiro, principal.  quer dizer embate, combate ou, na acepçãoAgon

moderna tão falada em dramaturgia, conflito. Assim, a etimologia da palavra demonstra

que o protagonista é o principal conflito da narrativa.

É frequente – e desejável – que desde o  o problema do caráter se revele.logline

você quer ler?
Um advogado vaidoso... ( , 1997); Um escritor Advogado do Diabo

misantropo... ( , 1997); Um rei inseguro Melhor é Impossível

acometido pela gagueira... (O , 2010); Quando um Discurso do Rei

músico fracassado... ( , 2019). Esses casos estão de Yesterday

acordo com a Casa 1 da narrativa, ou seja, revelam um misbehavior 

unidimensional. Esses personagens são chamados de  seres flat -

humanos sem complexidade, não são profundos nem contam com 

múltiplas camadas. A abordagem do protagonista unidimensional é 

outra: ele isola um aspecto do comportamento humano. É como se a 

nossa vaidade, misantropia, insegurança ou fracasso fossem 

colocadas sob um microscópio para serem observadas melhor.

https://player.vimeo.com/video/540275349
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O misbehavior fornece a  da história. Ou seja, uma vez definido, toda a históriaunidade

será um tratado sobre o . Abrem-se as cortinas e temos uma longa jornadamisbehavior

sobre o fracasso, por exemplo. Se analisarmos esses tipos de filmes com um olhar

analítico atento, veremos que os bons roteiros mantêm o foco no  o tempomisbehavior

inteiro, radicalmente.

Isso vale para qualquer obra que abrace um  unitário. Em um filmemisbehavior

assistimos um tratado sobre a vaidade, em outro sobre permissividade e em outro

observamos a submissão.  é uma falha de caráter, um desequilíbrio, algoMisbehavior

que está fora de lugar na personagem e que precisa ser corrigido.

Quando falamos de correção de , o  entra em cena com toda força. Omisbehavior plot

primeiro motivo é intuitivo: se nada for feito, o  vai se perpetuar paramisbehavior

sempre. A vaidade será sempre vaidosa, caso as coisas não mudem na vida da

personagem. O  rompe a inércia e dispara um desafio para a personagem.plot

Para a relação caráter e  propomos uma adaptação da frase de efeito doplot

protagonista de  (1986): “O crime é a doença, eu sou a cura”. No caso, oStallone Cobra

caráter é a doença e o  é a cura. O  é  é a história, o desafio dado àplot plot o que

personagem, a sua meta, o que ele almeja.

exemplo
O problema apresentado em  Whiplash: Em Busca da Perfeição

(2014) é a obsessão. Ainda em tela preta, na abertura, ouvimos sons 

de bateria cada vez mais intensos, ou seja, a bateria sendo tocada 

obsessivamente. Em qualquer ponto do filme, veremos Andrew 

Neiman tentando ser o maior baterista da melhor escola: ele escuta 

o som da bateria na pizzaria em que leva uma possível namorada 

para comer; ele toca até seus dedos sangrarem; ele afasta-se da 

família; ele sofre um grave acidente de carro e logo sai correndo 

para chegar a tempo de uma apresentação. Todos os momentos do 

filme narram um único assunto: a obsessão.

exemplo
Clarice Starling, personagem de O  (1991), Silêncio dos Inocentes

precisa da ajuda de um canibal para capturar um  antes serial killer

que ele faça a próxima vítima. O imobilizado Jeff, de Janela 

 (1954), precisa provar que seu vizinho de frente matou a Indiscreta

esposa. Em (2013), Ron Woodroof precisa Clube de Compras Dallas 

de remédios proibidos para garantir sua sobrevivência. Kramer quer 
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Todos esses casos são exemplos de  – aquilo que desafia a personagem, o que elaplot

almeja e o caminho que vai ter que percorrer para alcançar seu objetivo.

O guarda múltiplos segredos. Quando os deciframos, estamos diante de umaplot 

invenção maravilhosa. Vamos explorá-los no vídeo a seguir.

https://player.vimeo.com/video/540285283

1.6 Um quadro resumo

O foco está em definir qual é o problema da personagem ( ), saber o quemisbehavior

vai desafiar este problema e o que ela passa a almejar para conseguir o que quer ( ).plot

Existem algumas maneiras de pensar na relação entre p  e personagem, por meio delot

esquemas básicos que atingem a essência do problema. Aqui, abordaremos algumas

variações destes esquemas. Todas estas abordagens levam ao mesmo lugar. A

questão é saber qual funciona melhor, para que o produtor organize suas ideias. Afinal,

se por um lado há a inspiração e a criatividade, por outro são vitais a clareza e a

organização das ideias.

Abordagem 1

O  é a curva do enredo, da história que está sendo contada. Ele serve para plot driven

puxar a transformação do , um r que precisa ser melhorado.character driven misbehavio

Abordagem 2

O  pode ser entendido como o conflito externo da história. Algo que a personagem plot

quer conquistar, mas precisa enfrentar obstáculos externos (um chefe, um vilão, um 

namorado, um psicopata sedutor, por exemplo). Ao enfrentar o conflito externo, a 

personagem é desafiada a transformar seu conflito interno, ou seja, seu . O misbehavior

jogo básico deste tipo de filme consiste em: o conflito externo força o protagonista a 

enfrentar seu conflito interno; ao superar seu conflito interno, ele tem forças para 

vencer o conflito externo.

Abordagem 3

O  é o que a personagem quer. O caráter é o que a personagem precisa. É a plot

diferença entre desejo e necessidade dramática. O que a personagem quer é claro, é 

a guarda do filho ( , 1979). Em  (1997), Jack Kramer vs Kramer Titanic

e Rose querem ficar juntos enquanto o navio afunda.

https://player.vimeo.com/video/540285283
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verbalizado, e ocupa a primeira camada da narrativa. A personagem quer capturar um 

, por exemplo, mas, para isso, precisa superar seu medo de falhar em fazer serial killer

justiça. A necessidade dramática ocupa uma camada interna da história.

O vídeo a seguir trata das personagens secundárias e dos subplots.

https://player.vimeo.com/video/540292374

Agora, que chegamos ao final do capítulo, vamos relembrar que a narrativa clássica é

uma espécie de matriz, em que partem as tantas possibilidades que veremos a seguir.

Os princípios dessa narrativa são, de fato, rigorosos, mas não devem fixar regras,

devem servir como modelo de análise, que auxilia o produtor a se situar.

As perguntas que podemos abordar, agora, são:

Quero abraçar o modelo clássico inteiro, fazendo um filme em que tudo funciona

com precisão?

Quero afastar-me desse modelo?

Afastar-me quanto?

Em quais pontos?

No fundo, cada narrador – e isso, claro, inclui o produtor – está situado em algum ponto

entre a tradição e a novidade, entre a conservação e a ruptura, e quanto mais

estivermos cientes disso, melhor podemos executar nossa tarefa.

Depoimento

Giuliano Cedroni, roteirista e produtor no Ventre Estúdio, criador da série Coisa Mais

 (2019), roteirista da série  (2011), do filme Linda Oscar Freire 279 Estação Liberdade

(2013), do documentário  (2009), entre outros, e produtor do filmeCoração Vagabundo

O Roubo da Taça (2016) e da série (FDP) (2012).

O audiovisual no Brasil vive uma fase importante. A chegada dos canais de streaming

trouxe a cultura da valorização do texto. O roteiro é a peça decisiva de um projeto

audiovisual, que atravessa todas as etapas, desde sua concepção. Se essa peça

falhar, desmonta tudo. Daí a atenção e o investimento desses novos canais em roteiros

de qualidade.

Não se pode descuidar do roteiro. Sem um roteiro forte, o projeto não agrega

profissionais, não é vendável para um canal, não convence em um . Sem umpitching

bom roteiro, o projeto não respira.

https://player.vimeo.com/video/540292374
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No Brasil, não há (por enquanto) a figura do , que é um roteirista que atuashowrunner

também como produtor executivo de uma série de televisão. Ele tem o poder criativo

sobre o produto, o que envolve , escolha de diretores, o visual da série,casting

orçamento e questões legais. Como dono ou sócio de produtora, o  assinashowrunner

um contrato que o torna dono, de fato, da série.

Por outro lado, temos que dar por superada a fase em que a direção é o que conta e o

roteiro fica em segundo plano, feito às pressas e sem o investimento necessário.

Definitivamente, isso não gera bons produtos.

Em nosso cenário, o roteiro é uma construção em triângulo, que envolve o roteirista, o

diretor e o agente que vai investir o dinheiro e correr risco, que é o produtor. Por isso, o

diálogo tem que funcionar. O que precisa estar sobre a mesa não é a vaidade ou o

interesse pessoal de cada um, mas o foco em fazer escolhas que sejam boas para o

projeto. As decisões nunca devem ser pessoais, devem sempre intentar o que é melhor

para o projeto.

A questão principal é o fato de o roteiro exigir uma leitura especializada. Muitos

acreditam que sabem ler o roteiro porque têm hábitos de leitura ou porque assistem a

filmes e séries. Não é suficiente. O roteiro exige uma análise técnica, fruto de um

estudo constante. É como ler um artigo científico, por exemplo, e somente por isso

acreditar ser capacitado a dialogar e até interferir nas conclusões. Da mesma forma

que se exige de um artigo científico uma leitura especializada, técnica, o mesmo se dá

para a leitura de um roteiro.

O roteirista tem conhecimento para exercer seu ofício. Ele sabe o que está por trás de

cada escolha. Não ter um bom diálogo quanto às escolhas criativas é frustrante para o

roteirista. O produtor que compreender esse fato tem mais chance de atrair bons

roteiristas.

Quanto mais o produtor entender de roteiro, melhor. Mas ele não tem obrigação de

entender profundamente e, muitas vezes, não tem tempo para isso, em função de suas

responsabilidades. Sendo assim, como intervir com propriedade na construção do

roteiro e equalizar o diálogo criativo entre roteirista e diretor?

Um conselho que eu dou aos produtores é: contrate um roteirista para analisar e

acompanhar projetos. Não precisa ser um roteirista produzido, mas alguém que tenha

capacidade de leitura e análise, alguém capaz de sugerir e interagir, que tenha uma

visão de . É importante que esse profissional seja contratado, e não script doctoring

, porque assim ele vai defender a produtora e entregar o melhor para cadafreelancer

projeto.

De novo, e sempre: tudo mirando o projeto, para que ele saia do papel e chegue ao

público. A questão fundamental, acima de todas, sempre será garantir a qualidade.

Nosso audiovisual precisa de mais e mais produtos de qualidade e nosso público

merece assisti-los.
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2 Diferentes possibilidades de roteiro

Este capítulo tem como objetivo abordar as diferentes possibilidades e nuances que

um roteiro pode apresentar por meio das subversões, modificações, adições,

subtrações, corrupções ou revoluções propostas a partir do modelo anterior, chamado

de casa 1. Cabe entender que todos os verbos mencionados são relativos – não é

possível, por exemplo, subverter ou modificar algo que já não exista.

A casa 1 pode ser entendida, então, como uma matriz, ainda que, por ser rígida – ela

depende de um razoável número de procedimentos criteriosamente articulados para

dar um senso forte de unidade –, os dramaturgos têm sentido a necessidade, com o

passar do tempo, de inspirar ares mais frescos.

2.1 Liberdade narrativa

As experiências modernas de narração – das quais destacam-se aqui as mais

importantes para, novamente, promover uma compreensão mais ampla a fim de que o

produtor possa dialogar e tomar melhores decisões – têm sua origem no Romantismo

alemão da segunda metade do século XVIII e começo do XIX. Esse tipo de narrativa

desenvolve seus impasses na chamada “crise do drama”, termo criado por Peter

Szondi na obra  (2001), e em autores como Tchekhov,Teoria do Drama Moderno

Strindberg e Ibsen, abrindo horizontes gigantescos para novas formas de narrar.

Fonte: © Virrage Images / / Shutterstock.
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O cinema logo captou o potencial dos ares modernos. Enquanto nas primeiras décadas

do século passado um cinema clássico se consolidava nos Estados Unidos, o

Expressionismo alemão, a Vanguarda francesa e as experiências de montagem do

cinema soviético bebiam nas novas fontes. Na década de 1950, o neorrealismo italiano

inaugura a era dos novos cinemas, que iriam perdurar pela década seguinte e se

espelhar em diversos países – desde a conhecida  francesa ao cinemanouvelle vague

novo no Brasil.

Trata-se de produtos de enorme riqueza narrativa, pois combinam a força da tradição

clássica (com seu conhecido apelo de bilheteria) com formas narrativas mais

sofisticadas, ou seja, filmes que agradam o público e a crítica, o que torna relevante o

estudo de novas possibilidades de roteiros.

2.2 Filme de história, filme de personagem

Em uma das cenas do filme  (1989), o professor de inglêsSociedade dos Poetas Mortos

John Keating, interpretado pelo ator Robin Williams (1951 – 2014), pede que um aluno

leia a introdução de um livro sobre teoria literária. No trecho lido, o autor propõe um

sistema de eixos horizontais e verticais para se verificar a qualidade de um poema.

A reação de Mr. Keating é pedir que os alunos rasguem as páginas, seguindo com um

apaixonado discurso sobre a poesia não caber em eixos teóricos. Para ele, a poesia é

um chamado à vida, à paixão, ao êxtase. A cena é marcante, mas, fundamentalmente,

Mr. Keating está errado. Vamos entender o porquê disso no vídeo a seguir.

https://player.vimeo.com/video/540297512

Se formos expandir mais a diferença crucial mencionada, imagine a história de uma

adolescente que perde o celular.

Em um filme de  – conhecido como filme de plot driven

história

O impulso moderno radical esfriou, mas suas conquistas 

permaneceram. O cinema independente se encantou por algumas 

das novas possibilidades e mesmo alguns diretores mais comerciais 

consideraram algumas inovações. Os dois lados da trincheira – 

clássico e moderno – mostraram-se mais permeáveis do que se 

imaginava, gerando produtos híbridos.

Fique de olho

https://player.vimeo.com/video/540297512
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A personagem fará de tudo para recuperar o aparelho. A busca se tornará uma

verdadeira jornada, no qual ela poderá se deparar com skatistas radicais, policiais

alucinados, formar novos amigos e alianças e se ver dançando em uma festa como

se não houvesse amanhã. No fim, ela pode reencontrar ou não o celular, mas o seu

misbehavior inicial – talvez timidez, talvez vergonha – estará melhorado.

Em um filme de  – conhecido como filme de personagem character driven

A perda do celular será um pretexto para que a narrativa explore quem é essa

adolescente, em uma espécie de estudo de personagem. Ela vai se ver em crise de

abstinência de redes sociais, vai questionar se realmente vale a pena olhar na tela

de cinco em cinco minutos esperando a mensagem do garoto que nunca escreve,

ela vai tentar um detox de tecnologia e sair mais, ir a festas, ver o mundo. A busca

pelo aparelho fica em segundo plano, para que a gente possa acompanhar uma

personagem em uma determinada situação existencial. O acento, então, desloca-

se do plot para a personagem.

2.3 Liberdade para a personagem

Antes de começar, é necessário compreender algumas informações fundamentais.

A liberdade e a investigação do caráter guardam relação com a própria constituição da

subjetividade moderna. A noção de indivíduo autoconsciente, capaz de investigar seu

mundo interior e, mais além, de se transformar por meio da razão e da reflexão, não

vigorou em todos os lugares e em todos os tempos.

você quer ler?
Trata-se de uma constituição longa e paulatina que atravessa um 

universo que foi, pouco a pouco, desencantando-se (para usar um 

conceito de Max Weber, que dá título a um livro de Pierucci, O 

, de 2013). A vida se tornou cada vez Desencantamento do Mundo

menos transcendente – ou seja, vinculada aos deuses, a um Deus 

ou a valores acima do ser humano – e tornou-se imanente – o centro 

da experiência humana é o próprio homem. A metafísica tornou-se 

 (corpo, ciência, relações interpessoais) e, com isso, múltiplas physis

dimensões se abriram para o entendimento do humano.
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A dramaturgia narra o que existe no espírito do tempo. Junto com a dessacralização do

mundo, as personagens ganharam cada vez mais autonomia e profundidade.

Popularmente, no dia a dia das produtoras, essa personagem é conhecida como

tridimensional – conceito que ainda é redutor, porque esse tipo de personagem pode

ter muito mais do que três dimensões.

Fonte: © Lucian Milasan / / Shutterstock.
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Dessa forma, opta-se por chamar de personagem  em contraposição aoround

personagem  é um círculo de experiência que pode ter um diâmetro bastante largo,flat

dependendo do grau de aprofundamento que a personagem vai ganhar. Veja alguns

exemplos.

Se fosse a personagem  estudada no capítulo anterior, o fato de ele ser infantilizadoflat

seria uma explicação suficiente. Na personagem , no entanto, há algo por trásround

dessa infantilização. Há todo um sistema, uma construção que explica e dá sentido ao

seu comportamento.

você quer ler?
No filme  (1999), de Sam Mendes, a personagem Beleza Americana

Lester é regressiva. Ele se apaixona pela amiga adolescente da 

filha, decide largar o emprego e ir trabalhar em um , faz fast food

musculação e fuma maconha com o vizinho adolescente enquanto 

ouve Pink Floyd. Lester vive um retorno um tanto patético ao 

passado e a questão que sempre se coloca para uma personagem 

de múltiplas dimensões é: por quê?

exemplo
No caso de Lester, ele anuncia algumas vezes durante o filme que já 

conheceu a felicidade, a verdadeira beleza por trás das aparências 

de uma vida idealizada. No final da história, instantes antes de 

morrer, Lester resgata esse sentimento de felicidade genuína. E ele 

está sempre ligado ao passado, quando o primo ganhou um carro 

novo, quando ele contemplava as folhas das árvores caindo ou 

quando era garoto e acompanhava a paz na figura da avó fazendo 

tricô. Mas o ápice da sua epifania final – e aqui tem-se o código 

existencial dessa personagem – é a lembrança da filha fantasiada de 

fada e da esposa com um sorriso largo – e verdadeiro – em um 

brinquedo de parque de diversões. É nesse momento que o público 

entende o motivo pelo qual Lester quer regredir ao passado: porque 

ali estavam sentimentos genuínos.
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No filme  (2002), há trechos em que o diretor e roteirista espanhol PedroFale com Ela

Almodóvar fala sobre a concepção da personagem Benigno, que contém mais

profundidade do que muitos com linhas e linhas de perfis de personagens que jamais

chegam à questão fundamental.

Nesse caso, destaca-se a dificuldade em criar uma personagem complexa e delicada

como Benigno. Se não houver uma extrema – e extenuante – investigação sobre a

personagem, além de um esforço constante em procurar entender a sua própria lógica,

em colocar-se no lugar de um outro, é virtualmente impossível o relato lido

anteriormente.

Personagens complexas dão trabalho, mas, quando chegam na tela, o esforço é

compensado pela emoção que provocam e pela experiência de viver uma existência

diferente da sua, o que é sempre um acontecimento raro.

2.4 O drama impuro

O roteiro clássico tem como objetivo a pureza do drama. Isso significa abraçar três

postulados valiosos para esse tipo de narrativa.

Ilusionismo

Em , Benigno constrói para si uma vida paralela com uma mulher, Alicia, àFale com Ela

qual não está verdadeiramente ligado. Esse mundo paralelo tornou-se o seu,

verdadeiramente. Ele pode se integrar no mundo dos outros porque há pontes de

acesso, mas quando tem de deixar seu mundo, sempre tem a sensação de estar

fazendo uma concessão. É louco, mas no fundo é bom, é um psicopata doce. Seu

sentido moral não é o mesmo que o nosso, é um inocente que não atingiu a idade

adulta no seu mundo paralelo. Ele sempre se ocupou da mãe, e quando ela morre

ocupa-se de Alicia, que, por assim dizer, a substituiu. Mas ele se apaixona por ela, e

isso o muda literalmente, como a uma criança que não está preparada para viver um

amor adulto. Em , Benigno é, portanto, uma espécie de anjo (STRAUSS,Fale com Ela

2008, p. 255).

você sabia?
Para conseguir traduzir em um parágrafo, com perfeita clareza, o 

centro existencial da sua criatura, Almodóvar teve de conviver com 

ele por um longo tempo – conhecer, entender, empatizar – inquirindo 

a própria personagem e se interrogando diariamente a respeito dele.



-  -25

A plateia precisa acreditar que está perante uma história que está acontecendo

naquele momento diante de seus olhos. A experiência do drama puro é imersiva, na

qual o espectador se sente como se estivesse dentro da tela, vivendo a história e

compartilhando as emoções e os conflitos das personagens. É curioso notar que,

algumas vezes, quando a experiência fica pesada, quando o filme toca em assuntos

muito tristes ou o medo gerado por cenas de terror é muito intenso, alguém na

plateia lembra a si mesmo de que é apenas um filme. Esse é o ponto ideal do

drama, um compromisso total com as personagens e a história. Trata-se de contar

algo como se ninguém estivesse contando, como se a história contasse a si mesma,

desenvolvendo-se “naturalmente” diante dos olhos dos espectadores. Eis o

paradoxo do drama puro: um pleno artifício que se apresenta plenamente natural.

Como uma janela para a vida aberta diante dos olhos de quem a vê.

Inteligibilidade
A obra precisa ser legível, ou seja, o espectador precisa entender claramente o que

se passa na tela. Isso não significa entupir a plateia de explicações, mas sim

conduzir a história com clareza. Se há uma pergunta dramática, por exemplo, ela

deve ser muito bem formulada na cabeça do público. Se há uma revelação, toda a

preparação para esse momento deve ser feita com critério. As motivações das

personagens precisam ser claras e suas ações precisam fazer sentido. Como

postula o crítico de cinema David Bordwell, o espectador tem uma máquina

cognitiva internalizada muito afinada, treinada por anos e anos assistindo televisão,

cinema e, agora, tantas outras plataformas. O jogo básico, segundo Bordwell

(1996), consiste em: as coisas que acontecem na história abrem um conjunto de

hipóteses para o espectador; o filme joga com essas hipóteses para confirmar

algumas, negar outras e propor novas questões. Para funcionar, o jogo tem que ser

claro. Mesmo um momento de dúvida e obscuridade, no drama puro, precisa

iluminar o fato de que se está diante de uma dúvida ou obscuridade (que,

posteriormente, será sanada).

Causalidade
A progressão dramática é causal: se acontece isso, então, em seguida, acontece

aquilo. Uma cena é a causa da próxima que, por sua vez, é a causa da seguinte. No

vocabulário de uma produtora, é o que se chama de “mover a história para frente”. A

causalidade garante a progressão suave da história, a jornada das personagens e a

ideia de unidade, que aqui significa contar uma única história, na qual todos os

elementos se combinam para dar ao espectador uma experiência fechada e

orgânica, com começo, meio e fim e um sentido claro.
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O drama moderno pode, no entanto, romper com esses postulados:

Em vez de progressão dramática (uma cena conduz à outra), pode-se valorizar a

cena em si mesma.

Em vez de uma progressão orientada para um objetivo claro, é possível interromper

a correnteza do drama puro e contemplar momentos de uma personagem diante de

questões importantes da existência.

A causalidade é substituída pela casualidade – uma letra que troca de lugar e muda o

sentido da experiência. Não é necessário, assim, tomar cada cena pela sua

funcionalidade, ou seja, como se conduz a história adiante; mas sim pensar em cada

cena como um conjunto de retratos ou momentos que revelam um dilema ou apenas

momentos da vida de uma personagem.

O termo  deriva de um conceito formulado pelo teórico francês Jean-drama impuro

Pierre Sarrazac.

A vertente moderna abraça o drama impuro, que Sarrazac chama de “drama da vida”.

Não se trata mais de iluminar a situação limite ou excepcional, mas sim de nos

O drama puro coloca a ênfase no , o drama impuro coloca a plot

ênfase na personagem.

Fique de olho

você quer ler?
Em seu livro (2017), Sarrazac chama o Poética do Drama Moderno 

drama clássico de “drama na vida”. Trata-se de narrativas que 

contam um momento especial de uma vida e, por isso, valem ser 

destacadas.

Da perda do emprego para o sucesso fazendo o que se ama; do fim 

de um relacionamento para o encontro do verdadeiro amor; do medo 

de ter filhos para a profunda conexão com ele; da batalha sangrenta 

até a salvação do soldado que ficou para trás. Esse tipo de história 

prefere os momentos excepcionais.
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aproximar de experiências de vida. O filme pode ser feito inteiro com a personagem

diante de um dilema, com pouco ou nada de progressão, ou mesmo acompanhá-la em

situações cotidianas.

Quando se diz que “a arte imita a vida”, é difícil de acreditar que a vida seja sempre a

luta decisiva, a mudança de carreira, ganhar e perder amores eternos ou enfrentar a

morte enquanto se é perseguido por um psicopata. O espectador do drama impuro está

mais em atitude de contemplação e entendimento do que com a respiração suspensa

querendo saber o que vai acontecer em seguida.

Fonte: © lapandr / / Shutterstock.

O drama moderno também não se importa em perturbar a legibilidade. Quando o

espectador assiste ao filme ou à série, fica em uma zona de incerteza. As personagens

parecem nunca se revelar por completo. Os afetos da plateia passam a fazer parte do

show, porque cada um vai preencher as partes que faltam a partir de seu próprio

entendimento.

exemplo
“A personagem agiu assim porque tem medo de se apaixonar” pode 

ser uma hipótese tão válida quanto “ela agiu assim porque gosta de 

fazer os outros sofrerem”. No  reina também uma certa plot

indefinição. As pistas da trama policial nunca se fecham e nunca se 

sabe, ao certo, o que é real e o que é delírio. A série norte-
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O produtor não precisa, no entanto, comprar essas novas formas de narrar em blocos.

Ele pode querer um projeto com menos progressão dramática e mais representação da

vida e do cotidiano, preservando, porém, a legibilidade e a clareza clássica. Ou, então,

pode querer a velha e boa trama de investigação, interrompendo aqui e ali a

progressão para se aproximar das personagens e das suas intimidades. A primeira

temporada da série norte-americana  (2014) é um bom exemplo desseTrue Detective

desenho.

2.5 Unidade temática

As formas modernas deslocam o eixo da unidade narrativa – um deslocamento sutil e

elegante, que causa enorme diferença. No vídeo a seguir, há um exemplo ilustrativo

dessa situação.

https://player.vimeo.com/video/540302501

Na narrativa moderna, o tema exige mais, pois além de passar a ser o centro da

história, ele é uma espécie de metáfora de alguma questão humana fundamental. O

escritor britânico Anthony Burgess (1917 – 1993) abordou o tema da seguinte forma

em seu clássico livro Laranja Mecânica:

Trata-se de um conceito que fascinou o cineasta norte-americano Stanley Kubrick

(1928 – 1999), e que ele soube imprimir com maestria na tela.

O diretor Sidney Lumet (1924 – 2011) também atribuía centralidade ao tema do filme.

Para ele, o tema determina a luz e os planos do filme, a escolha do elenco e as

indicações aos atores, o ritmo e a (movimentação dos atores e suamise en scène 

relação com o espaço e os objetos em cena). O tema, segundo Lumet (1998), é o foco

central que deve ser buscado no roteiro.

americana  (1990 – 1991) é um dos ápices dessa forma Twin Peaks

de narrar.

O que parece uma celebração da violência (...) é, na verdade, uma indagação sobre a

natureza do livre arbítrio. É um drama teológico. Quando seres humanos são

impedidos, à força, de cometer atos maldosos, também são forçosamente

incapacitados de praticar atos de bondade, pois ambos dependem do que Santo

Agostinho chamou de liberum arbitrium – livre arbítrio. Gostemos ou não, o poder de

escolha moral é o que nos faz humanos. Para que exista escolha moral, é preciso

haver objetos opostos de escolha. Em outras palavras, é preciso haver o mal

(BURGESS, 2012, p.340).

https://player.vimeo.com/video/540302501
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Fonte: © MR.Yanukit / / Shutterstock.

Eis alguns exemplos de Lumet, sobre os temas de seus filmes. Antes, vale ressaltar

que as frases são curtas, mas chegar a elas exige todo um trabalho que envolve

criação e pensamento. “Do que se trata o filme?” é a pergunta que Lumet faz ao

analisar um roteiro e optar por contar aquela história ou não.

Um Dia de Cão,

1975

As aberrações não são as aberrações que pensamos que são. Estamos muito mais

ligados ao comportamento mais escandaloso do que sabemos ou admitimos.

O Príncipe da Cidade,

1981

Quando tentamos controlar tudo, tudo acaba nos controlando.

Rede de Intrigas,

1976
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A TV não corrompe pessoas; pessoas corrompem pessoas.

O Peso de um Passado,

1988

Quem paga pelas paixões e compromissos dos pais?

É sugestivo pensar que ao questionar alguém na entrada do cinema sobre o que é o

filme que ele vai assistir, a resposta tende a ser premissa. Provavelmente, ele ouviu

falar do filme e vai responder algo como: “é sobre um general do exército que conta

com o respeito do rei, mas, depois de encontrar três bruxas e de ser encorajado por

sua esposa manipuladora, o general é tomado pela ambição e assassina o rei para

assumir o trono”. Essa é uma narrativa concentrada – a definição de premissa – de

uma história contada e recontada: a última versão do  para o cinema é deMacbeth

2015.

Porém, se a mesma pergunta for feita na saída do cinema para o mesmo espectador, a

resposta tende a ser algo como: “é a história de um homem que ganha um reino mas

perde sua alma”. Esse é o tema da peça de Shakespeare, um clássico que sobrevive

aos tempos.

Então, fica uma questão:

Por que a história de Macbeth continua sendo

recontada?

Porque seu tema continua tão forte quanto no dia da estreia, na Inglaterra

elisabetana. O ser humano continua sendo um pouco Macbeth quando consegue

alguma coisa em nome do poder, mas sente que uma parte de si se despedaçou

no caminho. Não interessa, assim, a geopolítica da Escócia de séculos atrás, mas

a sina universal que continua atormentando a humanidade.

Isso ocorre porque o espectador entra na narrativa com a premissa e 

sai com o tema – as joias que ele carrega do espetáculo, em uma 

feliz definição da escritora Virginia Woolf –, refletindo sobre as 

questões morais, éticas e existenciais que o filme apresentou na tela.

Fique de olho
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Por isso o tema é tão importante, valendo a pena pensar como Sidney Lumet,

colocando-o no centro das preocupações criativas. O tema é o salto para a

universalidade.

Cabe destacar aqui a experiência do produtor David Chase, criador da série que

mudou a maneira de fazer e ver televisão:  (1999). Em uma entrevistaOs Sopranos

para Peter Bogdanovich – diretor de destaque dos anos 1970 e um entrevistador astuto

–, Chase diz que o “núcleo da piada original” da série era: “vivemos em uma sociedade

tão competitiva, tão violenta e egoísta, que as próprias pessoas que inventaram essa

sociedade não estão mais aguentando e estão sucumbindo” (FAMÍLIA SOPRANO,

1999).

Fonte: © Monkey Business Images / / Shutterstock.

O núcleo da piada original é o tema de  e Chase afirma que os escritoresOs Sopranos,

seguiram esse tema de perto durante toda a concepção e desenvolvimento da série.

Na mesma entrevista, Bogdanovich rebatizou o núcleo da piada original com o termo

“metáfora”. É outro bom sinônimo para tema, pois metáfora significa falar de uma coisa

apontando para a outra. A história –  e personagens – aponta para um centro maisplot

sutil, que começa a afetar o telespectador, algo que diz respeito a ele, embora não

more em New Jersey, nem seja vizinho de um mafioso. Mas todos são um pouco Tony

Soprano ao passar um dia todo em competições acirradas para se chegar aonde se

quer e, no fim da noite, não conseguir pegar no sono.
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Compreendidas as características da unidade temática, o vídeo a seguir aborda um

tema também importante: a moral da história.

https://player.vimeo.com/video/540307561

3 A importância do roteiro

Este capítulo tem como objetivo mostrar que uma das missões de um produtor – talvez

a mais essencial – é conceber projetos. O roteiro é uma parte vital do projeto, para nos

mantermos na analogia da orquestra, é a partitura que remete à música e faz a

orquestra tocar.

Ainda assim, roteiro e projeto são coisas diferentes. Transformar um roteiro em um

projeto atraente é uma virtuosidade. É o momento em que as notas na partitura viram

música. O vídeo a seguir explora mais esse aspecto.

https://player.vimeo.com/video/540312683

3.1 A premissa vendável

Se a produtora for um lugar de acolhimento e cultivo às ideias, elas farão uma visita.

Se a retribuição acontecer – o produtor circular, visitando as ideias – elas vão se

multiplicar. Então, a próxima questão que surge é:

Como identificar as ideias que podem virar um projeto

vencedor?

Não há, claro, a resposta definitiva para essa pergunta. O algoritmo dos streamings

identifica o que as pessoas assistiram e quem gosta de assistir determinado show,

mas não consegue dizer com absoluta precisão o que as pessoas vão assistir no

semestre seguinte. Gostos flutuam, a maré da história está em eterno movimento.

Feita a necessária ressalva, não queremos dizer que é tudo questão de sorte ou

aposta. Algumas ideias trazem certas características que lhe conferem potencial, e

podem ser medidas de avaliação e reflexão.

No vídeo a seguir, é possível compreender com mais profundidade essa premissa

vendável.

https://player.vimeo.com/video/540317557

https://player.vimeo.com/video/540307561
https://player.vimeo.com/video/540312683
https://player.vimeo.com/video/540317557
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3.2 Antena do imaginário

Vimos que um dos aspectos da premissa é o de encontrar algo igual só que diferente,

isto é, a premissa trabalha com o repertório conhecido, mas avança um passo. Mas

isso não garante que o projeto dará certo, pois não há fórmula para o sucesso.

Algumas excelentes premissas falham e outras, como as dos vampiros abstêmios,

tornam-se fenômenos. Como explicar?

Há um elemento intangível em jogo, mas que deve ser pensado por um produtor ou

qualquer um que faz parte do negócio de contar histórias para a tela. A premissa que

funciona parece que toca em algo que podemos chamar de demanda imaginária, isto

é, existem histórias que flutuam por aí, pedindo para serem contadas. Tem a ver com

nosso tempo, nossos anseios, com criar histórias que sirvam como metáforas para

indagações presentes.

Parte dessa demanda pode ser vislumbrada prestando atenção no que as pessoas

estão assistindo.

Houve a fase dos filmes de violência nos morros, mas quando Cidade de Deus

(2002) foi lançado era improvável que um filme trágico com atores desconhecidos

fosse resultar em sucesso. Existia uma ausência às margens da grande cidade –

que estava ali, um certo medo misturado com fascínio em olhar de perto, um

lugar a ser ainda representando.

Quando 3% (2016) estreou como primeira série de streaming do Brasil, dizia-se

que ficção científica nacional nunca funcionaria. Assim, seguimos, abrindo portas,

arriscando e jogando seguro, quando necessário.

O produtor, portanto, precisa ser uma espécie de antena do imaginário. Pesquisas

sempre ajudam, até para o produtor ter plena clareza do perfil da audiência, mas não

Produção, marketing, distribuição e tantos outros fatores influenciam, 

mas não são tudo. Há filmes que têm tudo isso ao seu dispor e 

falham. Outros chegam com modéstia e, por meio de 

recomendações, vão criando uma comunidade e logo encontram seu 

lugar ao sol. Esse é um fato que não se explica, pelo menos não 

com respostas prontas. É como um viral de internet: não se pode 

planejá-lo integralmente; acontece ou não acontece.

Fique de olho
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são infalíveis sobre os gostos do público e nem sempre há verba, que geralmente

estão disponíveis apenas para os grandes estúdios ou canais. Cabe ao produtor,

então, a desafiante e gloriosa tarefa, conforme figura a seguir.

Nisso, há uma boa dose de subjetividade, visto que o gosto do público é subjetivo. O

que não significa sorte ou azar, mas sim ficar atento, com as antenas ligadas, com a

percepção aguçada e uma curiosidade infatigável sobre o que as pessoas querem

assistir e que, muitas vezes, nem sabem que querem.

Por fim, é importante entender que as ideias circulam por aí. Elas podem ser

encontradas em um evento, como o Rio Content, ou em um buffet infantil, ao redor da

mesa de doces. Um produtor deve estar atento às novas velhas histórias.

Em uma cena do seriado  (2010), uma executiva de um grande canal oferece aoLouie

comediante a chance de colocar no ar alguma ideia que ele tenha na cabeça. Louie

enrola-se, pois não tem ideia nenhuma, ou seja, a chance de ouro foi desperdiçada.

Vamos postular que Louie tivesse uma única ideia. De repente, o projeto não cabe

dentro do orçamento, ou não é o que o canal está procurando no momento, ou os

dados de audiências internos apontam para outro caminho. Da mesma maneira, a

chance de ouro estaria perdida. A conclusão é: quem tem uma única premissa, não

tem nenhuma.

você sabia?
O sentido etimológico da palavra  está relacionado a algo que criar

surge do nada. Por isso, a palavra  parece mais adequada, inventar

visto que tem relação com encontrar. Inventar é encontrar algo que 

está por aí – nas ruas, nos encontros, nos cafés, às vezes, diante 

dos nossos olhos.
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No vídeo a seguir, são apresentados os caminhos da etapa inicial, o roteiro, até o

projeto comercial.

https://player.vimeo.com/video/540320781

3.6 Encontros e desencontros

O  ou rodada de negócios é um encontro para as primeiras plateias: depitching players 

canais ou distribuidoras, em geral. Às vezes, ocorre como uma conversa informal, um

café. Ainda assim, ali, está sendo promovido o encontro entre o produto e quem pode

fazê-lo acontecer. É um encontro importante, comparado com o encontro do futuro

amor na porta do cinema, por isso, as pernas ficam bambas e a adrenalina passa a

circular nas veias. Faz parte do processo. Viver é muito perigoso, como ensina a

personagem Riobaldo, de Grande Sertão: Veredas (2001), de Guimarães Rosa.

Fonte: © Rawpixel.com / / Shutterstock.

É preciso ter uma cartela variada de projetos, dos mais factíveis em 

termos de orçamento aos mais caros, com possibilidades de 

gêneros, da comédia família ao drama pesado. É preciso estar 

preparado, um  pode estar esperando na próxima esquina.pitching

Fique de olho

https://player.vimeo.com/video/540320781
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O importante é estar preparado. O  é, muitas vezes, ensaiado, embora pareçapitching

espontâneo. Não precisa ser performático, embora pitadas de emoção possam fazer

parte. O produtor está tentando conseguir da sua primeira plateia o que pretende de

muitas outras – inspirar, seduzir, fazer refletir, balançar. O fundamental é ter clareza,

sair com a sensação de que todas as informações essenciais sobre o projeto foram

expressas e entendidas.

Atingir o essencial é tão importante que, muitas vezes, os  trabalham com uma pitchings

: todo o conteúdo do projeto em uma só página. Trata-se, sem dúvida, deone page

uma página potente, que concentra todo um universo. A  é uma boaone page

ferramenta, primeiro, porque ninguém tem tempo de ler páginas e páginas; segundo,

porque ela evita a dispersão. O foco está no que interessa.

Rodadas de negócios são para falar e, sobretudo, para ouvir. É preciso deixar espaço

para que o  se posicione, tire dúvidas. O projeto vai ser inquirido e questionado,player

por isso é preciso antecipar-se a dúvidas que possam surgir ou, se for o caso,

improvisar. Além disso, não é um problema responder que tais pontos merecem ser

aprofundados.

O projeto deve considerar que flexibilidade é uma virtude.

você sabia?
Não é à toa que os  de editais ou outros  públicos pitchings pitchings

delimitam um tempo para a exposição do projeto, que geralmente 

não passa de 10 minutos. Considera-se, com razão, ser mais do que 

suficiente para apresentar o essencial. Quem é a personagem, qual 

o universo, qual o  (não precisa contar todos os fatos da história, plot

evidentemente), qual o tom, qual a , qual o atrativo.logline
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Por isso, o projeto não deve ser tão rígido que não possa ser modificado em uma

vírgula, pois audiovisual é brincar em um playground lotado, onde muita gente

participa.

O projeto também não deve ser tão maleável a ponto de poder ser transformado

em qualquer outra coisa, descaracterizando-o daqueles elementos que

mobilizaram todos até ali.

Uma das habilidades do produtor é saber qual melhor lugar para apresentar cada

projeto. Cada  tem seu perfil, por isso, ter uma boa carteira de projetos é oplayer

caminho para estabelecer laços sólidos. Talvez o projeto não aconteça imediatamente,

mas os laços estabelecidos vão montando uma rede essencial para o futuro. Encontros

podem não dar certo da primeira vez, mas quem sabe na próxima? O audiovisual é um

mundo fluido de encontros e desencontros.

De qualquer forma, mesmo que o projeto certo esteja no lugar certo, é comum o player

dar sugestões. O produtor vai ouvir questões como: se dá para simplificar; jogar mais

para a comédia; trocar a profissão da personagem; ser mais leve; ser mais sombrio. Na

relação com o  vale o mesmo princípio da relação entre o produtor e o roteirista,player

o diálogo criativo apontará caminhos. Por isso, em geral, o roteirista comparece aos 

 e rodadas de negócio.pitchings

Mais além, por trás do roteirista e do produtor, existe um time, que não precisa estar na

sala, mas deve ser mencionado. Assim, uma das funções do produtor é montar times.

Para séries, às vezes, já há uma sala de roteiristas em mente, pode existir um diretor

interessado e pode ser mencionada a presença de um especialista no tema do show,

É importante ter a visão autoral e contar com um cérebro criativo 

para desenrolar questões de narrativa.

Fique de olho
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que vai dar consultoria. Tudo isso contribui para aplainar o caminho entre roteiro e

produto, conferindo consistência.

Algumas perguntas que aparecem com frequência:

Qual é o público-alvo do projeto?

Como você acha que pode atingir o público-alvo?

Em quais plataformas o produto pode circular?

Em qual canal considera-se veicular a série?

É um projeto grande ou pequeno?

É um filme para o grande público ou apto a ganhar prêmios e concorrer em

festivais?

Onde está a real força deste projeto?

Qual a inovação que ele traz?

O que acontece na segunda temporada?

Assim, o produtor vai seguindo em frente, plantando, hoje, para colher a última

temporada, quem sabe, na próxima década. Os tempos podem ser longos. Paciência e

persistência são virtudes e aprendizados que só resistem se houver a paixão, que

move o processo. Por trás de todos os assuntos tratados no dia a dia, entre produtor e

roteirista, produtor e diretor, produtor e roda de negócios, tem que subsistir o desejo de

realizar o projeto e uma confiança no produto.
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Fonte: © Jacob Lund / / Shutterstock.

Qualquer filme, série, documentário, ou seja, qualquer produto audiovisual que, agora,

emociona o público é fruto de muitos encontros, conversas, tentativas e erros. O centro

que move uma narrativa, conflito, faz parte também do processo de criá-la. Entre

querer e executar há conflito. Como o conflito move o produto, é preciso abraçá-lo.

Contar uma história em audiovisual exige alianças de longa duração, e sem a paixão

para aquecer o caminho é quase impossível.

Depoimento

Carlos Queiroz (Tetel), diretor de conteúdo e desenvolvimento da Disney/Fox.

Além de conhecer os projetos, os primeiros contatos com o canal servem para saber

quem está por trás dele. Inclusive para avaliar o relacionamento de longo prazo, já que

uma série demora cerca de dezoito meses para ser desenvolvida e produzida. Se

vamos ficar dezoito meses juntos com uma equipe, o relacionamento precisa funcionar.

A equipe está aberta a receber nossa contribuição? A entender como trabalha o player

? Como ele se sente contribuindo? Os primeiros contatos são uma descoberta, um jeito

de entender o projeto e quem está por trás dele.

Um projeto não chega pronto, perfeito. Para qualquer canal o projeto vai ter que ser

adaptado, adequar-se à forma como o canal imagina, a como a audiência pode receber

melhor determinada narrativa. Na relação com canal, seja qual for o tamanho do

produtor, a condução do processo é desafiadora. Acredite muito na sua ideia, na sua
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personagem, no seu universo. Mas seja flexível, aceite o quanto o canal é capaz de

contribuir, de melhorar sua história, a arquitetura da sua narrativa. O canal sabe quem

assiste, quem assina. O  tem informação, tem experiência para trazer potênciaplayer

para o projeto. É um processo de troca muito intensa, seja qual for o tamanho da

produtora. O processo requer confiança, cada projeto vai ter o seu caminho.

O que incide sobre a decisão de produzir uma série? Fatores que vão muito além do

roteiro, da proposta e do orçamento. Tem a ver com o que o canal está pensando para

daqui a dois anos, com alguns temas, alguns , alguns tipos de narrativa que maisplots

interessam. Então, muitas vezes, não diz respeito ao projeto ser bom ou ruim, mas o

canal precisar ou não de determinado material.

O produtor precisa saber disso e tentar manejar para conduzir o processo, ter sempre

uma novidade a respeito do projeto: um novo talento que se associou, ou testar como

livro ou como peça, ou ter uma nova versão para manter o projeto sempre interessante,

sempre atual. É bom cultivar a vida e a visibilidade do projeto ao longo do período de

decisão, que costuma ser longo. É bom para moderar as expectativas e saber que

cada contato é importante, mas não é definitivo. Aprovar uma série é uma construção

feita passo a passo. Produzir uma série pressupõe diversos acordos e entendimentos.

Possivelmente, o material mais interessante de apresentação de um projeto seja a one

. Colocar todo o projeto em uma página obriga a conceituar, a espremer e deixarsheet

o que realmente importa. A trazer para a superfície o conflito principal, a essência das

personagens, o tom da série, o piloto e a temporada. Isso, às vezes, assusta, porque

mostra que o material ainda precisa ser desenvolvido para encontrar um norte, uma

razão narrativa, um propósito. A  é um exercício extremamente revelador:one sheet

uma vez que ela esteja amadurecida, a história está bem preparada.

Muita gente vai aos e conta os fatos, a causalidade dos fatos da história.pitchings 

Porém, o mais importante é contar o conflito do protagonista, o universo que ele vive,

as regras do universo, o tom. Foque em trazer à superfície os conflitos que vão manter

a audiência conectada com a história. Você vai saber essas respostas por meio da one

et.she

É importante pensar para que mundo você está formatando seu projeto. A gente está

vivendo uma transição, um hiato de certezas, a era da livraria. Existem as grades

lineares dos canais e os , que são livrarias com produtos disponíveis. Para ostreamings

produtor, isso deve ser encarado como uma oportunidade e um desafio. Na livraria

cabem narrativas de A a Z, de diversos tipos, tamanhos e gêneros. O produtor pode

ajudar o canal a ter um ativo na sua biblioteca, dentro dessa variedade de

possibilidades.

O desafio é que você pode ser esquecido dentro de um  se você não forstreaming

relevante, não se renovar, não for ativo para manter e conquistar novos assinantes.

Para isso, sua narrativa tem que fazer o básico, que é emocionar, causar apego,

identificação, provocar e tocar as pessoas.
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Do outro lado, o canal precisa ter alguém completamente envolvido, que precisa contar

sua história. Trata-se de um processo longo, que vai exigir meses e, se não tiver

alguém do lado de lá tão encantando com o projeto quanto o canal ficou, ele não vai

para frente.

Alguém apaixonado pela história vai entregar algo especial, fruto de sua dedicação,

trazendo solução para os desafios. As histórias podem vir de várias produtoras, a gente

aprende muito na relação, é importante construir relações. Às vezes, a conversa com a

produtora se mantém por anos, e deve continuar mantendo-se, mesmo que não se

produza nada juntos. Mas um dia pode acontecer, por isso construir laços é ótimo para

os dois lados.

4 Elementos do roteiro

O produtor associa a sensibilidade necessária para criar um produto único e vibrante

ao método e à ordem para fazer esse produto existir na sua melhor forma. Não é uma

tarefa fácil. Sem um método, torna-se impossível.

Por isso, este capítulo discorrerá sobre o método de trabalho durante o longo percurso

de elaboração de um roteiro. Podem existir variações de um método. Cada processo

pode adaptar-se à sua própria maneira. O importante é que existam parâmetros claros.

Como a criação é sempre intensa e angustiante, é preciso que, em contrabalanço, o

método seja claro e transparente para produtores e escritores.

4.1 Os elementos do roteiro

Está correto afirmar que criação envolve intuição, acaso, a procura permanente por

uma história que escapa das mãos, idas e vindas, frustrações e conquistas. Alguma

coisa no processo criativo assemelha-se ao caos.
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Fonte: © Gajus / / Shuttestock.

No entanto, um profissional do audiovisual – e aqui o produtor tem um papel essencial

– precisa dar ordem ao caos, ou seja, favorecer a inspiração da melhor forma possível,

encontrar um método que faça a roda produtiva girar sem sufocar o contato com o

mistério e o prazer da descoberta que, afinal, fazem parte do processo.

Quando a gente assiste uma série como  ou outra de nossaBreaking Bad (2008),

estima, muitas vezes, vemo-nos diante de uma experiência transformadora. A história

parece tratar de uma questão essencial dos nossos tempos, a intimidade das

personagens parece conversar com nossa própria história de vida. Emendamos

episódios um no outro, em uma maratona, uma espécie de corrida para um lugar mais

intenso e profundo.

Por outro lado, quem teve curiosidade de acompanhar o processo de criação de 

, para ficarmos no mesmo exemplo, depara-se com pessoasBreaking Bad (2008)

você sabia?
Algumas imagens carregam o poder de tocar em nervos escondidos, 

de disparar conexões sentimentais e afetivas, de nos fazer enxergar 

a vida diferente depois que o filme ou o episódio termina. Essa 

invenção grega, a dramaturgia, é muito poderosa. Não por acaso, 

resistiu ao tempo e continua tão forte quanto nas suas origens.
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comuns reunindo-se todos os dias na mesma sala, ao longo de algumas horas, muitas

vezes com semblantes desanimados, os pés sobre a mesa, os gestos ansiosos de

catar os imprescindíveis salgadinhos e sucos sobre a mesa central, por vezes um

caminhar sem rumo para lá e para cá na sala dos escritores, quadros sendo

preenchidos com ideias, quadros sendo apagados com ideias, esperança, frustração,

esperança de novo. A impressão final – verdadeira – é a de que a experiência intensa

e inesquecível do espectador foi criada por pessoas comuns suando a camisa.

Fonte: © Rawpixel.com / / Shutterstock.

O que esses abnegados fizeram de especial foi respeitar um método de trabalho, que

no caso das séries americanas já está bem estabelecido. O livro Na Sala dos Escritores

, de Christina Kallas (2016), traz depoimentos e entrevistas sobre vários tópicos

importantes, destacando a capacidade de se trabalhar dentro de um sistema.

Quando o cineasta Billy Wilder (1906 – 2002) precisou de um parceiro para um film noir

que pretendia criar, logo pensou em uma sumidade no assunto: o escritor de livros

policiais Raymond Chandler (1888 – 1959). O primeiro encontro destes dois gênios da

narrativa foi em uma das salas da Paramount, em uma sexta-feira, quando trocaram

amabilidades e combinaram de iniciar os trabalhos na segunda-feira.

Chandler era um escritor dedicado e estudioso, tendo trabalhado em uma profissão

burocrática até uma idade em que se torna difícil mudar radicalmente de rumo, ele

decidiu arriscar.

você sabia?
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Essa atitude de entrega ao trabalho – aliada ao fato de que, na época, para um

“escritor sério” fazer cinema era um degrau abaixo – fez com que Chandler dedicasse o

fim de semana todo a criar a estrutura do filme, um elaborado mapa, cena a cena, a

trajetória da personagem e até algumas movimentações de câmera. Na segunda-feira

ele estava extenuado quando apresentou o resultado de seu esforço intenso a Wilde,

que, por sua vez, reagiu mal.

O diretor mal leu o material e o descartou, com uma admoestação, dizendo que não

era assim que as coisas funcionavam. Informou, ainda, que eles precisavam se reunir

diariamente das 10h às 18h, explorar a fundo cada etapa da história para que, com

grande esforço e uma boa dose de sorte, quem sabe ao fim do período ter um primeiro

tratamento razoável (KARASEK, 1998).

Fonte: © Elnur / / Shutterstock.

Para atingir seu sonho de ser escritor, ele estudou profundamente as 

obras de antecessores no ramo, como as de crime e mistério de 

Dashiel Hammet (1894 – 1961). Assim, conseguiu entender os 

mecanismos íntimos de uma história para elaborar seu próprio jeito 

de contar. Com tempo e esforço, milhões de leitores no mundo 

inteiro liam com interesse os contos e romances de Chandler.
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O processo entre os dois gênios foi turbulento, o que não impediu que Pacto de

 se tornasse muito além de um filme razoável. O produto final demonstraSangue (1944)

que Wilder estava com a razão desde o início. Escrever um roteiro é sentar em uma

sala diariamente, por um bom tempo, dando o melhor de si, intensamente.

O fator tempo é fundamental.

Dentro do tempo geral, combinado para a escrita, é necessário o respeito a cada

etapa.

Histórias não surgem de um golpe de sorte, mas sim de uma procura insistente

que exige tempo.

Pessoas não criam um vínculo íntimo em uma viagem de fim de semana.

Da mesma forma como na vida, é preciso tempo e convívio para criar intimidade

com personagens.

É comum roteiristas serem contratados para escreverem um filme ou um piloto de série

em dois ou três meses. Ao final, frequentemente, o roteiro acaba desagradando ao

produtor, pois a história não envolve, e ao próprio roteirista, porque não conseguiu dar

o melhor de si.

O tempo precisa ser combinado com clareza entre produtor e roteirista, para que o

primeiro possa acompanhar e cobrar. Dentro do tempo combinado, existem algumas

etapas da jornada. Vamos tratar de cada uma delas, mas antes uma orientação

fundamental.

É indispensável para a fluidez do processo que os problemas de cada etapa sejam

resolvidos antes de passar para a próxima. Poucas coisas são mais desanimadoras

É fato que o produtor tem que se preocupar com dezenas de tarefas 

diariamente. Ainda assim, o roteiro tem que estar no centro das 

tarefas, pois os produtos serão criados a partir dele. É vital antecipar-

se, planejar, encontrar formas de poder trabalhar na feitura dos 

roteiros com um tempo justo, uma vez que tempo demais também é 

contraproducente. Nem tão apertado, nem tão largo. Sete ou oito 

meses para um longa-metragem; quatro a seis meses para uma 

bíblia e um piloto de série.

Fique de olho
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para um roteirista do que um comentário, uma nota, uma tarefa a cumprir sobre

personagem, por exemplo, quando o filme já está na etapa de estrutura. A etapa sobre

discussão de personagem existiu, e nela há que se fechar um consenso sobre o perfil

da personagem, sua trajetória etc. Só então o processo pode andar.

Fonte: © Roman Samborskyi / / Shutterstock.

Uma vez que o processo seguiu, qualquer outra mudança relacionada às etapas

anteriores vai atrapalhar, atravancar, desmontar o que foi tão laboriosamente

construído. Não se trata de frescura de roteirista, até porque basta consultar ou

conviver com o método já mencionado sobre construção de séries para perceber que,

em uma indústria madura, as etapas são criteriosamente respeitadas. Os produtores

mais experientes sabem que desrespeitar as etapas significa criar insegurança e

frustração, gerando ruído no sistema.

Esse ruído pode se tornar um abalo sísmico e, ao fim, degenerar em 

um produto ruim. Então, as salas de cinema ficam vazias e ninguém 

sabe dizer por que o filme falhou. Porque o processo foi 

malconduzido, e não há, aqui, nenhum alarmismo ou exagero.

Fique de olho
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Feito o alerta, vamos às etapas.

4.3 Sinopse ou argumento

Trata-se de um texto relativamente longo – antigamente argumentos costumavam ter

cerca de trinta páginas, agora espera-se que tenham entre dez e vinte – que tem a

missão básica de contar a história.

Fonte: © FrameStockFootages / / Shutterstock.

Os termos, muitas vezes, são intercambiáveis. Ainda não há plena estabilidade no

vocabulário da nossa indústria, mas, em geral, a sinopse está associada ao texto longo

para um programa de televisão, enquanto o argumento é mais usado para filmes. De

qualquer forma, a sinopse ou argumento busca responder às seis perguntas básicas da

narrativa, apresentadas no vídeo a seguir.

https://player.vimeo.com/video/540323999

Ao se definir quem e o que, antes de seguir com as demais perguntas, há uma

consideração importante. O argumento ou sinopse não precisa, necessariamente, ter a

forma de narrativa audiovisual. Ou seja, algo como: na primeira cena acontece isso, na

segunda acontece aquilo. Isso significaria pular etapas, pois a divisão em cenas é

própria da Escaleta, nosso próximo passo.

O argumento ou sinopse preocupa-se com a tarefa de contar a história em texto

corrido, tentando envolver o leitor em uma combinação de descrição e imagens vívidas.

Estamos na versão em palavras da experiência original de contar uma história

oralmente.

https://player.vimeo.com/video/540323999
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Além disso, há outra resposta para o “por que” que não precisa estar no projeto, mas

vale mencionar. É uma pergunta que, às vezes, se faz ao proponente durante um 

. Por que você quer contar esta história?pitching

Aqui, a resposta aponta para uma questão pessoal, para nossos valores, aspirações e

interesses estéticos. Sempre cabe, a todo mundo que faz audiovisual, manter essa

pergunta em vista. Saber por que eu abracei determinado projeto – considerando

desde a questão financeira até a interrogação sobre o que me atrai em determinada

história – pode ser decisivo para conduzir o processo.

Fonte: © kan_chana / / Shutterstock.

É preciso seduzir, envolver, instigar, gerar curiosidade e 

expectativas. Uma Sinopse fria, sem vida, pode ser até bastante 

hábil em apresentar os elementos da história, mas não expõe, no 

entanto, o fundamental, que é a capacidade de envolver o leitor. Se 

a missão final é manter um espectador grudado na cadeira, no 

futuro, deve-se fazer isso desde o princípio, mantendo o leitor 

virando as páginas.

Fique de olho
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4.4 Perfil de personagens

Um bom tempo do processo de concepção do roteiro deve ser dedicado a esta etapa,

que, por outro lado, cumpre evitar desperdício de tempo.

Traçar o perfil de uma personagem não é escrever um amplo painel desde seu

nascimento até o momento presente, entupindo de características exaustivas e

desnecessárias.

O centro de uma personagem é o seu conflito principal, e só deve entrar no perfil

as características que orbitam em torno deste conflito.

O perfil de um protagonista tem uma página ou, no máximo, duas.

O perfil dos secundários tem entre meia e uma página.

Esses tamanhos são mais do que suficientes para apresentar o essencial de uma

personagem. Não se trata de reduzi-lo ou diminui-lo, mas sim de ir direto ao ponto. O

caminho deve ir do essencial ao circunstancial, porque editais estão repletos de perfis

que contam muitas coisas sobre as personagens sem que nunca se chegue a uma

persona dramática. O conflito – seja externo ou interno – é a articulação central, o

coração de uma personagem. É por ele que se deve abrir o perfil e desenrolar o que se

relaciona essencialmente a ele.

4.5 Escaleta

É a divisão do filme ou episódio cena a cena. Aqui, sim, estamos no terreno

propriamente do audiovisual. Uma história para a tela não é contada em prosa, mas

sim cena a cena.

Cena

É a unidade dramática.

Escaleta

É a divisão da história em cenas.

A escaleta apresenta a progressão da história, o arco do , a evolução dasplot

personagens. É uma etapa essencial, que também merece toda a atenção do produtor.
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Assim, a escaleta é estrutura, e, como já sabemos, a estrutura é vital para o êxito de

um projeto.

O método de escaletar utilizado na criação de séries é bastante eficiente. Por isso,

alguns roteiristas de filmes também o adotam. No processo de escrever séries, a

escaleta costuma ser dividida em duas partes.

Beat sheet
Se a cena é a unidade dramática, o  é o núcleo desta unidade. É o menorbeat sheet

movimento da progressão de uma história, um fragmento digno de importância. Beat

é uma pílula narrativa. Assemelha-se a algo como: Fulano decide roubar um doce

da loja de conveniência para sentir a adrenalina; ou, Sicrano decide mandar a

mensagem que escreveu e reescreveu ao longo do dia. Não se trata de uma

fórmula mnemônica para estimular a memória, como: Fulano e sicrano no

supermercado. O beat, como pílula narrativa, é sempre um pequeno conflito que se

relaciona com o conflito principal do filme ou do episódio.

Além disso, na boa dose de caos em que se converte um processo criativo,

fórmulas mnemônicas acabam sendo inúteis. Fulano e sicrano fazem o que no

supermercado mesmo? Essa pergunta acaba aparecendo quando os escritores

veem este pretenso beat afixado em um quadro. Beat são, então, os conflitos em

seu estado mais puro e essenciais – daí serem sempre uma ou duas frases –

movimentando a história e fazendo as personagens evoluírem passo a passo.

Nesta etapa, a decisão mais sábia que produtores e roteiristas podem tomar é

manterem diante de si um quadro com os beats escritos em cartões, ou mesmo em

canetas apropriadas, desde que sejam bem legíveis. Isso permite enxergar a

estrutura de uma forma global, apreendendo-a em sua integralidade. Assim, ficará

mais fácil discutir quais beats devem ser eliminados, quais devem mudar de lugar

ou quais faltam acrescentar. Toda a equipe pode olhar o mesmo quadro e sintonizar

sobre os mesmos problemas e soluções.

Outline
O  é a estrutura e o  é a cena. Por isso, faz todo o sentido dividir abeat sheet outline

escaleta nestas duas partes. Durante o  , produtores e roteiristas estãobeat sheet

preocupados com a arquitetura da história, tentando fazê-la fluir por estas unidades

que, apesar de simples e essenciais, não são fáceis de articular.

O , por sua vez, pega cada beat e o desenvolve. Agora, tem-se um desenhooutline

de cena. Mantendo como exemplo a cena da loja de conveniência, o  vaioutline

dizer como a personagem entra na loja, se algum sinal na porta indica a entrada e

saída de pessoas, se a moça do caixa está distraída teclando no celular, se ele

hesita, pegando o doce e depois o devolve à prateleira, entre outros. O  traz ooutline

colorido, o sabor e o tônus junto com os acontecimentos da cena. É uma etapa tão
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importante que já pode ser considerado um , ou seja, um tratamentotreatment

intermediário, quase se convertendo em roteiro.

Por isso,  costumam ser longos. Um  para um episódio de série de 45outlines outline

minutos chega a ter vinte páginas de texto corrido. Dali, desprende-se um grau

avançado de desenvolvimento de cenas. Ter um  em mãos é uma grandeoutline

conquista, pois ele permite entrever o roteiro com razoável grau de clareza. Para o

escritor, pode facilitar o trabalho, pois, quando chegar à próxima etapa – o

tratamento propriamente dito – um  sólido suaviza o processo, uma vez queoutline

muita coisa está resolvida ou a caminho de se resolver, podendo, ainda, ser

aprimorada.

4.6 Primeiro tratamento

O primeiro tratamento é o roteiro no formato apropriado (falaremos de formato mais

adiante), com:

Cabeçalhos.

Ações.

Diálogos.

Uma pergunta frequente é:  O ideal éO que se espera de um primeiro tratamento?

que ele seja um material mostrável, ou seja, em que o produtor pode:

1
Circular e agilizar o filme.

2
Convencer elenco.

3
Fazer orçamento.

4
Pensar em locações e processos.
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Para isso acontecer, é preciso compreender as diferenças entre o primeiro e o segundo

tratamento.

Primeiro tratamento: deve ter um razoável grau de desenvolvimento. Existem

processos em que se levanta um primeiro tratamento “qualquer nota” em um prazo

muito curto. Neste cenário, cada novo tratamento acaba não sendo um

aperfeiçoamento e aprofundamento em relação ao anterior, mas sim reescritas inteiras.

Isso tende a complicar o processo e mais dificultar do que ajudar a vida do produtor.

Segundo tratamento: deveria ser uma camada mais profunda em relação ao anterior, e

não o reinício de uma nova escrita. Cada tratamento deve enriquecer e aperfeiçoar o

anterior, e não desmontar para remontar de novo. Além de ser contraproducente, seria

um sinal inequívoco de que o processo não foi bem aproveitado.

Se o processo, etapa por etapa, funciona, o primeiro tratamento é suficientemente

sólido para o produtor trabalhar com vistas à produção e apontar com clareza o que

necessita ser pensado mais a fundo e aperfeiçoado.

4.7 Outros tratamentos

É recomendável dar um descanso, ainda que curto, entre o primeiro e os demais

tratamentos. No primeiro tratamento, as personagens, a história e o estilo existem.

Assim, cada nota, comentário, observação tem que ser feito com reflexão e

profissionalismo.
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Fonte: © Andrey_Popov / / Shutterstock.

Neste momento, o produtor deve evitar opiniões precipitadas, posto que um comentário

sem a leitura aprofundada do roteiro, sem a necessária reflexão, nada mais é do que

um palpite, que se levado a sério pode atravancar os demais tratamentos ou fazer o

roteiro regredir em vez de evoluir.

Alguns filmes chegam a mais de 30 tratamentos. Esta informação aparece na capa do

roteiro e já é um indício, claro, de que o processo desandou. Isso acontece por dois

motivos:

Não houve planejamento e clareza, etapa a etapa, mas um jogo desgastante de

tentativa e erro.

Muitos acham que têm algo a comentar sobre o roteiro – e talvez 

tenham mesmo –, mas o que tem valor de criação são os 

comentários qualificados, aqueles que brotam de páginas anotadas, 

estudadas, rabiscadas, questionadas e sugeridas.

Fique de olho
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Os tratamentos posteriores não foram aperfeiçoamentos dos anteriores, mas sim

uma terra arrasada e recomeçar do zero. Ou seja, cada tratamento não se

beneficiou das conquistas árduas que vieram antes.

É comum que roteiristas diferentes escrevam tratamentos diferentes. Às vezes, é

preciso um tratamento com um humor mais popular – isso funciona se o humor for

colocado sobre um tratamento anterior, que tenha estrutura sólida. Ocasionalmente, é

preciso um olhar de fora, um revigoramento, pois o roteiro parece estagnado. De novo,

se o novo roteirista for estimulado a reescrever tudo, descarta-se todo o trabalho

anterior, e quem perde é a história.

4.8 A bíblia

Termo cada vez mais comum nos corredores das produtoras, a bíblia é o texto principal

de uma série de televisão. Um texto longo, em geral, entre trinta e cinquenta páginas. A

bíblia contém todos os elementos fundamentais para que a série seja escrita:

Logline Formato, sinopse da série, personagens, arco da temporada.

Storyline

De cada episódio, tom e linguagem (aqui, muitas vezes, é 

acrescentado um moodboard) o universo da série, a justificativa 

temática, as pesquisas realizadas, que incluem leituras, filmes, 

reportagens e entrevistas.

Moodboard Imagens e elementos visuais que remetem ao estilo da série.

Uma bíblia consistente é extremamente eficaz para o desenvolvimento da série. Como

um texto sagrado, ela vai ser consultada por produtores, roteiristas e executivos do

canal como a verdade sobre a série, o perfil como ela foi concebida e que, portanto,

precisa ser respeitado.

Pode-se dizer que a bíblia é a série no papel. Tudo o que se almeja é que as palavras

virem imagens, o mais próximo possível do modo como foram imaginadas.

você sabia?
A bíblia é fruto de muita discussão interna, idas e vindas 

necessárias, portanto, não faria sentido abandoná-la em um canto 

da sala.



-  -55

4.9 Diálogo criativo

Ainda em relação aos processos criativos, um fluxograma levado a sério é um caminho

reto para cumprir prazos e conseguir qualidade. Cada processo vai adotar seu próprio

sistema, mas, em linhas gerais, ele funciona conforme apresentado na figura a seguir.

Figura 2 - Diálogo criativo

Esse processo pode ser batizado de diálogo criativo. Em audiovisual, ninguém faz

nada sozinho. A escrita está longe de ser solitária e autocentrada, como a de um livro.

Cada linha de roteiro é fruto de reflexão, inspiração e debate. Por isso, saber

estabelecer um diálogo criativo é uma virtude. O pior pecado do processo é comentar e

pedir modificações em etapas já superadas no fluxograma. Não é produtivo, não é

profissional.

Trata-se, antes de tudo, de um trabalho coletivo, que exige tato e sutileza, pois lidar

com ideias acarreta um alto grau de subjetividade. Quanto mais um produtor tem

Escrever roteiro é uma tarefa solitária em equipe. Pode parecer uma 

contradição, mas a atividade inclui longas horas de trabalho com as 

teclas, do roteirista a sós com sua imaginação, combinadas com 

reuniões de criação, salas de roteiro, notas de produtores, diretores 

e, eventualmente, de canais e distribuidores.

Fique de olho
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habilidade para o diálogo criativo – que inclui clareza de propósitos, respeito e tato –

mais o processo criativo será motivador para todas as partes.

Séries de televisão costumam ser criadas no método : salas em que oswriter’s room

roteiristas se encontram diariamente para levantar uma série. Os princípios básicos de

convivência e método criativo de uma  podem e devem ser extrapoladoswriter’s room

para todos os processos de criação. As salas de escritores têm seu próprio código de

ética, que inclui respeito pelas ideias, capacidade de ouvir e foco na solução de

problemas, em vez de apenas apontá-los.

Fonte: © pixinoo / / Shutterstock.

Claro que o produtor não é um roteirista de sala, nem é o seu papel. Ainda assim, ele

pode se beneficiar bastante do entendimento de como uma sala funciona, trazendo

seus princípios para sua produtora e, com isso, conseguindo melhores resultados.

O diálogo criativo não é concordar com tudo, nem destruir cada peça colocada; é

perceber fraquezas – com um olhar analítico apurado e treinado – e pensar caminhos,

juntos. As principais características do diálogo criativo são:

Ter grande capacidade de ouvir, de prestar atenção e tentar sintonizar a mesma

cena, a mesma ideia que algum colega está propondo.
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Ter tato e sensibilidade nas relações humanas para vetar ideias quando

necessário.

Não passar a mão na cabeça, mas tendo respeito, pois todos na sala de

escritores estão se expondo quando dão ideias.

Ser sempre pessoal, a criação sempre brota do íntimo.

Envolver a todos, produtores e roteiristas.

Saber falar, saber ouvir, saber se posicionar, pois, com isso, a qualidade da

escrita tende a aumentar, porque, no mínimo, o trabalho fica mais intenso e

estimulante.

No processo, pode-se notar o número das versões progressivas depois de cada rodada

de notas e comentários: v. 1, v. 2, v. 3. Parece elementar, mas, muitas vezes, esquece-

se de nomear a versão e o fluxo vira uma desordem.

Por fim, cabe um alerta: . O processo criativonunca confundir erro com processo

organizado é feito justamente para que o produtor vá mais e mais, etapa por etapa,

aproximando-se da qualidade ideal. É normal que a sintonia entre produtores e

roteiristas seja construída e que as primeiras versões não atinjam exatamente o centro

do alvo. Para isso, existem os comentários e as novas versões. Lamentar-se pelos

corredores é desperdício de energia e fruto de uma visão falha, que não confia no

processo. Roteiros não nascem por milagre, mas sim devido a um longo, permanente e

intenso processo.

Depoimento

Denise Gomes, sócia e produtora executiva na Bossa Nova Films. Produziu filmes,

como  (2014); (2014);  (2011); e Ausência Rio, eu te amo Violeta foi para o Céu

É importante definir um padrão para os nomes dos arquivos, criar 

um sistema de troca de , mensagens e comunicações que e-mails

não provoque ruídos no processo. Novamente, estamos falando de 

organizar o caos criativo, de permitir que a intuição encontre seus 

caminhos.

Fique de olho
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 (2012); e séries, como  (2015) e  (2014), entre mais deTropicália Vizinhos Três Teresas

500 horas de conteúdo de ficção e não ficção para canais como Globo, GNT, NatGeo,

Cultura, Futura, Discovery e Fox.

O produtor, para participar do desenvolvimento artístico de um projeto, precisa ler

muito, assistir muitos filmes, ter muitas referências. Para contribuir e tomar decisões

criativas, é necessário ser culto: uma cultura dos filmes, das séries e da literatura. Isso

vai permitir critérios claros durante o desenvolvimento do roteiro.

Eu costumo dizer que produzir é misturar psicologia, filosofia, noções de economia,

relações públicas, marketing e um pouco de advocacia. Claro que não há tempo de ser

especialista em nenhum desses temas, mas é preciso entender um pouco de tudo.

Muitos são os braços que trabalham em um desenvolvimento, por isso, o produtor tem

que ter a soma de talentos para equalizar todo o processo.

Em termos de personalidade, o produtor tem que ser flexível. Uma pessoa muito

convicta das suas verdades não consegue mediar o trabalho de desenvolvimento. É

preciso saber colocar-se no lugar do outro, ter habilidade em saber ouvir,

principalmente.

Falando de números, há uma função muito difícil: enquadrar as ideias, durante o

desenvolvimento, ao orçamento possível, ao tamanho do projeto. O produtor precisa

ter uma noção de quanto custa cada ideia. Ao menos uma boa estimativa, para guiar o

desenvolvimento, e um plano de investimento, mesmo que não tenha ainda um cliente.

Isto vai guiar o desenvolvimento, separando o que cabe e o que não cabe.

É preciso saber: o que existe no mercado com o perfil do projeto, em que mercado ele

vai vender o produto, qual é o tamanho deste mercado, se o projeto tem vocação

nacional ou internacional, se é para  ou outra plataforma, quais osstreaming

parâmetros orçamentários de cada mercado, o que está sendo comprando e por

quanto.

Eu considero o desenvolvimento a parte mais importante do projeto. Se ficar de pé no

desenvolvimento, o projeto tem muito mais chance de ser produzido e chegar até o

público. O produtor é quem investe sua energia para dar o primeiro passo no

desenvolvimento de um projeto. Claro que não é tudo que se consegue viabilizar, mas

o produtor tem que saber em que vale a pena dar o pontapé inicial e batalhar pelo

desenvolvimento. Por isso, é preciso ter curadoria, abraçar as ideias que ele acredita e

que tem capacidade de realizar e vender.

5 Roteiros não ficcionais

Este capítulo tem como objetivo abordar os roteiros não ficcionais. Programas de não

ficção são também chamados de programas factuais e há algo a se pensar sobre a

escolha de palavras. Factuais indica que o show trabalha com os fatos, mantendo em

vista, porém, que há muito de construção dramática nele. Elementos como o conflito,
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as disputas e as curvas dramáticas que mantêm o espectador de um  dereality

culinária, por exemplo, preso ao sofá.

Não é por acaso que durante o  de um determinado programa se costumacasting

chamar de personagens aqueles que vão participar do show. As escolhas contêm o

drama: um é o briguento, outro é o destemido, tem a insegura, a garota simpática,

aquela que se acha a melhor, e por aí vai.

5.1 Roteiros de não ficção

Desde o princípio, os motores da narrativa dramática ajudam o produtor a fazer

escolhas. Mesmo um documentário – em geral confundido com a verdade, o real, o

fato bruto – apresenta estruturas narrativas que contam a história sob determinado

ângulo e a partir de determinadas premissas.

Fonte: © Cristina Conti / / Shutterstock.

Os produtos factuais, pode-se dizer, muitas vezes, ficcionalizam o real, recortando os

fatos com o objetivo de contar uma história e, com isso, envolver o espectador. É claro

que o elemento factual, ou não ficcional, promove diferenças significativas em relação

ao desenvolvimento de um projeto de ficção, sendo que uma das principais está no

processo.
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No caso de produtos factuais, a presença do roteirista é mais ampla, em geral até

maior do que a do diretor. Isso porque o roteirista costuma estar presente em três

fases, que serão apresentadas a seguir.

Fase 1:

antes

Existe um roteiro anterior à captação de imagens, à entrevista e ao conteúdo do

show. Este roteiro determina o perfil que o programa vai ter, sua estrutura, quem

será entrevistado (se houver entrevistas), imagens de arquivo (se forem

necessárias), o que acontece em cada episódio, o que acontece em cada bloco de

cada episódio etc.

É a fase de concepção, de estabelecer uma versão no papel do que vai ser o show

na tela. Nessa fase, ocorre muita pesquisa, muitas referências e muito diálogo

criativo entre roteirista e produtor, para criarem um show interessante.

F a s e  2 :

durante

Em geral, o roteirista participa das gravações e das captações de imagens

importantes. Nesta fase, o que foi pensado como roteiro prévio ganha concretude e

os fatos vão tomando conta do show.

No produto de ficção, o processo de produção envolve, basicamente, transformar

palavras em imagens, gravando as cenas do roteiro. No mundo não factual, uma

metamorfose acontece, pois as palavras são uma porta de entrada para programas

que vão ganhando sua cara durante o processo. Por isso, o roteirista vai a campo:

é preciso roteirizar o processo, capturar o espírito do que está surgindo e, de novo,

estabilizar em palavras.

você sabia?
Como regra, na escrita de um filme ou uma série, o roteirista está no 

começo da jornada. Ele trabalha junto ao produtor e ao diretor nos 

meses de desenvolvimento e depois, aos poucos, vai saindo de 

cena (a não ser nos casos do roteirista , que é um show runner

produtor executivo).
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Fase  3 :

depois

O momento da edição é decisivo para o destino de um projeto de não ficção. É

quando o programa vai ganhar uma forma. É o momento em que os elementos

mencionados que provocam tensão, interesse, surpresas e suspenses ganham

contorno.

Nessa fase, há muita estrutura e planejamento envolvidos, por isso a presença do

roteirista novamente é indispensável. O material bruto captado vai ser catalogado e

selecionado. É necessário, assim, ter alguém que conhece a fundo cada registro

captado e tenha uma visão do show desde o início, para conseguir dar a ele sua

melhor forma.

A partir das fases anteriores, durante e depois, é possível perceber que produtor e

roteirista precisam trabalhar em total sintonia, pois vão estar juntos desde a

concepção até a edição final. A clareza de princípios e propósitos, expressa em

capítulos anteriores, é, mais uma vez, fundamental. É preciso ter um cronograma

bem estabelecido e sólido, além de um organograma de processo discutido,

aprovado e, evidentemente, cumprido.

Cabe destacar que em projetos factuais o tempo de pesquisa é vital – na ficção ele

também é, mas quando se lida com os fatos é preciso uma dose extra de rigor e

profundidade.

Como formato de roteiro, o não ficcional geralmente adota o modelo de duas colunas,

uma para vídeo e outra para áudio. O roteiro de filmes ou séries adota um modelo

chamado  – um modelo padrão internacional de disposição demaster scenes

cabeçalhos de cena, ações ou rubricas e diálogos nas páginas – presente em softwares

especializados, como o .Final Draft

5.2 A presença do factual na televisão

A produção de um minuto de não ficcional é bem mais barata do que produzir um

minuto de ficção. Além disso, trata-se de um produto atraente para ,branded content

que é a presença de marcas na tela.

Há, ainda, outro fator a ser considerado: até o momento (em 2020), está valendo o

máximo de tempo que a lei de cota impõe de conteúdo para a TV fechada, o que

corresponde a 4 horas e meia de conteúdo nacional por canal.

Fique de olho
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Esses dados demonstram que tais produtos são modelos de negócios atrativos e, por

isso, costumam constar nas carteiras de projetos das produtoras. Em cada um deles,

diante de tanta oferta, é preciso mergulhar em busca do elemento original e único, a luz

nova que vai manter a audiência conectada e – muito importante nos dias de hoje –

fazer o programa ser comentado na internet e redes sociais.

5.3 Os tipos de show e suas possibilidades

Diante do atrativo de um programa factual, acabou-se gerando grande quantidade de

formatos e gêneros. No entanto, o que parece ser uma oportunidade, esconde um

desafio. Como o mercado está disputado, cada show precisa ter um forte apelo, além

de gerar uma identificação do público com os personagens, apresentar um ângulo

inusitado ou uma viagem a lugares nunca visitados, por exemplo.

Fonte: © Haider Y. Abdulla / / Shutterstock.

Alguns canais trabalham só com produtos de ficção, outros somente 

com não ficção e alguns canais adotam programação mista. Seja 

como for, diante da factibilidade da produção, da possibilidade 

orçamentária e da possibilidade que o factual tem de preencher uma 

grade de programação, fica evidente que se trata de um produto 

atraente e de bastante potencial.
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Segue uma classificação dos tipos de programas de não ficção utilizados atualmente.

Cabe destacar que as nomenclaturas mudam com certa frequência, para se adaptar às

novas combinações e possibilidades de shows.

Reality de competição
Uma popularidade que resistiu ao tempo, desde que este formato inaugurou uma

nova maneira de fazer televisão. Em um reality de competição, como regra,

participantes ficam em um confinamento e disputam provas e jogos enquanto

tentam conquistar a simpatia do público ou dos jurados.

O roteiro precisa dinamizar o show, propondo uma edição que mostre histórias de

vida de “gente como a gente”. Realitys temáticos estão em alta, em disputas pela

melhor comida, pelo melhor doce, pela melhor voz, pela melhor performance em

uma área específica, entre outros.

Reality de transformação
Ver uma casa ser reformada, um quarto ganhar uma nova decoração ou um carro

velho voltar a rodar, geralmente, causa grande comoção no telespectador, uma vez

que são elementos presentes na vida de todo o mundo e, por isso, provocam forte

identificação.

Cada episódio conta com os mesmos procedimentos, porém, por trás deles, há

histórias de vida que trazem a novidade. Por isso, o roteiro precisa ficar atento em

descobrir os anseios e as esperanças por trás de cada transformação.

Doc reality
É o já conhecido documentário, colocando em cena um assunto importante ou uma

biografia. Existem documentários de vários tipos: observacionais; tradicionais, que

sugerem um ponto de vista neutro, sem interferir na realidade; testemunhais, com a

câmera mirando com a mínima interferência possível e com pouca edição de uma

situação de tensão qualquer; intervencionistas, que trazem o ponto de vista claro do

documentarista, muitas vezes engajado; entre outros.Além dessas classificações,

há uma variedade de subgêneros no meio deles.

O documentário exige muita pesquisa para se chegar ao âmago do assunto que se

quer retratar. É a possibilidade de a audiência ter uma perspectiva mais profunda da

realidade, para além do noticiário do dia.

Docureality ou follow doc
Acompanha a vida de uma pessoa, de um grupo ou de uma família, fazendo o

máximo esforço para parecer natural, sem tantas marcas de edição. Dá ao público
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uma ideia de compartilhar a intimidade dessas pessoas. Para que esse formato

funcione, as personagens têm a obrigação de serem interessantes e terem um

cotidiano digno de ser compartilhado. O roteiro, claro, pode estimular esse cotidiano,

criando situação que gera atração.

O gênero não precisa mirar apenas celebridades ou pessoas conhecidas. Pode-se

seguir, por exemplo, um grupo de ciclistas em pistas remotas ou viajantes em busca

de aventura em lugares distantes ou paradisíacos. O público deve ter a sensação de

estar viajando junto com as personagens e sonhar em viver novas aventuras. Nesse

sentido, o roteiro, a trilha e a edição valorizam o senso de descoberta e de vidas

sendo realizadas e transformadas pela experiência.

Uma terceira variável possível é uma espécie de reality de namoros ou de encontros

improváveis, como entre geeks e patricinhas. Nesse caso, o show forja uma

situação, como confinar ex-namorados em uma ilha ou promover encontros

insólitos. A graça está em ver o que vai acontecer nesse tipo de situação.

Talk show
Este formato mistura entrevista com entretenimento. O desafio é ser espontâneo

dentro de uma estrutura altamente ensaiada e roteirizada. A pauta para cada

entrevistado precisa ser informativa e inusitada. As entrevistas são, geralmente,

combinadas com monólogos de humor, música e entretenimento.

Game show
Jogos é o que não faltam: de perguntas e respostas, de cumprir desafios, de revelar

intimidades. Podem ser individuais, em grupo, entre casais. Podem variar na

temática: família, música, videogames, futebol.

As regras precisam ser simples o bastante para que a audiência possa acompanhar

e complicadas o suficiente para dificultar a vida dos participantes. Mais uma vez, um

tipo de show que trabalha com curvas de tensão e momentos climáticos.

TV Magazine
É um tipo de show de conversas, como se ocorresse na sala de estar do

espectador, com comentários e bate-papo. Pode ter um tom mais politizado ou

simplesmente comentar a vida das celebridades.

Simples de executar, vive especialmente da qualidade dos comentaristas. Pode

trazer reportagens, curiosidades e entrevistas. É um programa de passatempo, para

descontrair e, eventualmente, refletir.
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Programas culturais
Neste formato, é preciso aliar informação de qualidade a um modelo dinâmico e

interessante. O desafio é ser cultural sem ser maçante, além de ter consistência e

brilho, ao mesmo tempo.

A presença de um pesquisador na equipe de roteiro é fundamental, pois esses

programas, em geral, têm muita respeitabilidade, inclusive no meio acadêmico, por

isso é preciso garantir uma boa reputação. Ou seja, cuidar para que o conteúdo

tenha qualidade. Parece um formato simples quando visto no ar, mas exige da

produção, da direção e do roteirista uma boa dose de conhecimento e sensibilidade.

5.4 Roteiro transmídia

O roteiro transmídia não é um formato, mas sim um conceito, devendo levar em

consideração uma história global. Nesse sentido, cabe entender que o mundo da  

história engloba mil outros suportes que não só a televisão ou o cinema, pode estar no 

, no celular, nas redes sociais, nos . Mundo da história é, portanto, umtablet games

conceito mais global: não se trata de contar uma história para esta ou aquela mídia,

mas sim imaginar e desenvolver um universo que perpassa várias mídias.

Fonte: © Gorodenkoff / / Shutterstock.

Para que isso seja feito da melhor forma possível, é preciso estar em sintonia com os

conceitos mais avançados e atuais da área. Fazer um programa de TV e recortar

alguns minutos para transmissão no celular não significa pensar de forma
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transmidiática. Cada novo suporte deve ser independente, como um aspecto do

conceito maior que é o mundo da história.

Assim, o roteiro transmídia pode ser entendido como um universo de história

interligado. Por isso, é fundamental que o pensamento criativo considere essa questão

desde o princípio do projeto.

A seguir, nas referências, estão listados os livros, filmes e séries citados neste módulo.

Não é uma lista exaustiva e completa, mas é uma ótima opção para começar.

Teste seus conhecimentos respondendo às questões a seguir.

exemplo
Um programa de TV que tem uma banda de , no qual, talvez, rock

não caibam os momentos de ensaio com seus conflitos de 

bastidores – mas que caberiam muito bem na internet. A história 

contada na tela pode puxar uma  para as redes sociais que, hashtag

por sua vez, podem remeter aos  da série.games

Um produtor precisa se colocar em aprendizado permanente, 

mergulhando cada vez mais nos assuntos da sua área para 

conceber e desenvolver produtos melhores.

É preciso assistir a muitos filmes, séries e programas não ficcionais. 

Não com o olhar de um espectador comum, mas sim com um olhar 

analítico, interrogando-se sobre o funcionamento do show, o que 

desperta interessa, como a dramaturgia é construída.

A leitura também é indispensável. Muitas vezes, boas histórias 

nascem em diálogo com outras boas histórias. Você está lendo um 

livro e então uma luz surge na imaginação e um novo projeto 

começa a ser concebido.

Para o produtor poder participar com mais propriedade do roteiro, 

ele não precisa se tornar um acadêmico em dramaturgia, mas ler 

sempre, os essenciais, é importante.

Fique de olho
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Conclusão

Nesta trilha, conhecemos a maneira clássica de elaborar um roteiro. O clássico não é a

única maneira de contar uma história – por isso, seria um equívoco analisar e

desenvolver todos os projetos segundo seus parâmetros – porém, o código clássico

fornece uma base sólida para entender mesmo suas variações e subversões. O

clássico é uma espécie de casa primeira da narrativa, que oferece os princípios

fundamentais da criação de histórias como plot, caráter, unidade de ação e

representação.

Alem disso, ampliamos nosso universo para maneiras modernas de contar uma

história. Se o clássico é o lugar da unidade, o moderno é o lugar da multiplicidade. O

personagem ganha mais camadas e profundidade. O acento principal se desloca do plot

para a personagem. A unidade de ação passa a disputar lugar com a unidade de tema.

A velha moral da história dos filmes clássicos ganha contornos mais questionadores.

Conhecer a fundo o clássico e o moderno é uma maneira de os colocar em diálogo e,

assim, gerar talvez produtos híbridos com potencial para agradar público e crítica.

Falamos também de uma metamorfose: quando um roteiro se transforma em um

projeto. Isso implica conceber a apresentação textual-visual do projeto, tornando-o

atraente e informativo, elaborar um pitching que melhor apresente o projeto ao

mercado, definir com clareza os elementos essenciais, como a premissa, o tema e o

conflito. O produtor deve ter uma antena afinada com histórias que estão no ar,

pedindo para serem contadas, e, em uma etapa posterior, atuar como um curador,

embalando o projeto para ele se tornar o mais atraente possível.

Tratamos, ainda, das etapas de construção de um roteiro, que passa por etapas como

sinopse, argumento, personagens, escaleta, primeiro tratamento e outros tratamentos.

É muito importante um método bem estabelecido, que permita que cada etapa seja um

aprofundamento da etapa anterior. O produtor deve ter a habilidade em estabelecer um

diálogo criativo claro, aberto e baseado em reflexões consistentes em cada etapa.

Além de o trabalho ficar mais fluido e consistente, o projeto é o maior beneficiado, pois

método e diálogo criativo são os melhores caminhos para garantir sua qualidade.

Por fim, tratamos de roteiros não ficcionais. Os formatos factuais permitem produtos

diversos que podem ser fundamentais na cartela de projetos de uma produtora, já que

são factíveis para serem executados e atraentes para as grades de programação dos

canais. Nos produtos factuais, a presença do roteiro e do roteirista se estende desde a

concepção do projeto até a fase final de edição. A aliança entre produtor e roteirista é

um caminho sólido para criar e apresentar projetos inovadores que conquistem o

engajamento da audiência.
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