
Por dentro do roteiro
Erros e acertos em Janela indiscreta,  
Guerra nas estrelas e outros clássicos do cinema

Tom Stempel

“Stempel tira algumas de suas melhores lições dos piores roteiros, 
para mostrar ao leitor que se pode aprender  

tanto com os insucessos quanto com as obras-primas.”  
Script Magazine

Quem procura livros sobre a escrita de roteiros costuma encontrar  
manuais repletos de regras inflexíveis sobre o que pode e o que não 
pode ser feito. Mas seguir as regras à risca não garante um grande  
filme, por um motivo simples: cada história é diferente das demais 
e por isso requer soluções também diferentes.

Por meio da análise de recursos que deram certo ou errado em mais 
de cinquenta filmes, o professor Tom Stempel mostra como o tra-
balho do roteirista – dos primeiros esboços até o roteiro final – se 
transforma no filme que vemos na tela.

Quais as más escolhas que fizeram Titanic, de James Cameron, ser 
pior do que a primeira versão do roteiro? Qual foi a contribuição 
do roteirista John Michael Hayes na obra-prima Janela indiscreta, 
dirigida por Alfred Hitchcock? Quais são os erros mais comuns em 
continuações e filmes em série, como na trilogia Jurassic Park? O 
que muda ao se escrever para animação, como Procurando Nemo ou 
Shrek? 

Reunidos em três seções (os bons, os não tão bons e os ruins), 
os roteiros examinados abrangem uma variedade de gêneros: 
de épicos como Lawrence da Arábia a comédias românticas como  
Alguém tem que ceder, de superproduções como Guerra nas estrelas  
a obras de baixo orçamento como Fargo. Stempel extrai de todos 
os filmes, com suas qualidades e seus defeitos, lições de grande  
importância para profissionais e amantes do cinema. 

TOM STEMPEL, professor há mais de 35 anos no Los Angeles 
City College, é autor de outros quatro livros sobre a arte do ro-
teiro, entre eles Screenwriting e A History of Screenwriting in the  
American Film. Assina a coluna Understanding Screenwriting no  
blog www.slantmagazine.com/house, em que escreve sobre rotei-
ros de lançamentos e de clássicos do cinema.
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