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Introdução

Este livro não fala sobre mim; fala sobre você.
Sou um professor, não um guru. Como um sábio professor disse um dia, 

com um guru, tudo gira em torno dele – sua visão e a lealdade de seus dis-
cípulos –, enquanto, com um professor, tudo gira em torno do aprendizado 
dos estudantes. Acredito, e espero, que tenha em todos estes anos evita do me  
tornar um guru. Só de imaginar um grupo de inocentes deslumbrados 
sentados aos meus pés, observando-me com admiração e beijando a barra 
das minhas calças, fico enjoado. Você deve ler este livro por sua causa, 
seja como roteirista, diretor, produtor, executivo de criação, crítico, his-
toriador, estudante dessas disciplinas ou simplesmente como fã de cinema  
que queira ler sobre roteiros. Embora este livro seja direcionado, às vezes 
claramente, a roteiristas e aspirantes a roteiristas, lembre-se de que filmes 
são uma mídia colaborativa. Aqueles que colaboram com os roteiristas – não 
apenas diretores, atores e produtores, mas também os espectadores – podem 
aprender muito para ajudá-los em sua função. 

Existem duas grandes maneiras de aprender com este livro.
A primeira é através de minhas observações sobre os roteiros e os fil-

mes resultantes. Sou um historiador do cinema especializado em história 
da criação de roteiros há quarenta anos, e leciono sobre roteiros no Los 
Angeles City College desde 972. Isso me levou a analisar mais roteiros e 
filmes do que eu poderia enumerar. Entre meu curso de roteiros e outro 
sobre estrutura de filmes, orientei muitos alunos através de muitos filmes. 
Alguns dos roteiros e dos filmes sobre os quais escrevi neste livro (os bons, 
é claro) também passaram por análises detalhadas em minhas aulas. Posso 
garantir que você não vai concordar com todas as minhas conclusões (eu 
posso não concordar com todas as minhas próprias conclusões da próxima 
vez que assistir a esses mesmos filmes), mas os comentários vão lhe dar algo 
em que pensar. E posso garantir que cada capítulo que você achar muito  
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longa, alguém vai achar muito curta, e vice-versa. Aqueles que leram o 
primeiro rascunho deste livro não chegaram a nenhum consenso sobre  
o tamanho das partes. Você provavelmente não vai se surpreender ao saber 
que eu gostaria de entrar em muito mais detalhes sobre vários filmes dos 
capítulos “Tomadas curtas”. Se achar que dei pouca atenção a um filme, 
faça sua própria análise.

Como deve ter percebido, gosto de um livro com o qual é possível 
argumentar. É uma razão para meu estilo ser tão informal. Os poucos 
autores que tentaram analisar roteiros e filmes acabaram por forçar os 
roteiros a se enquadrarem com rigidez às suas próprias regras. Neste livro 
as análises são feitas na hora, como faríamos ao assistir a um filme. É por 
isso que soa, especialmente nos capítulos maiores, como se eu estivesse 
contando a história de cada filme, em vez de reunir todas as informações 
numa grande síntese. Você não vai encontrar As Grandes Regras de Como 
Escrever Roteiros neste livro. Escrever roteiros, assim como criar qualquer 
forma de arte, é um processo muito circunstancial. O que funciona para 
um não funciona para outro, como algumas das discussões deste livro vão 
demonstrar. Esta é a chamada lógica criativa, da qual falarei mais adiante.

Outra coisa que se deve aprender com este livro, e muito mais impor-
tante que minhas observações sobre filmes, é como você deve observar 
roteiros e os filmes por conta própria e desenvolver suas próprias habili-
dades nisso. Não estarei ao seu lado no futuro, sussurrando ao seu ouvido 
sempre que você lê um roteiro ou assiste a um filme. Certo, talvez eu 
esteja lá de forma metafórica, depois que tiver lido este livro, mas não 
literalmente. O romancista Joseph Conrad disse que, antes de tudo, que-
ria fazer as pessoas verem. D.W. Griffith disse o mesmo sobre seus filmes. 
Não quero apenas que você veja, mas que pense sobre o que está vendo.

Podem ter notado que me refiro tanto a roteiros quanto a filmes. 
Quem mora em Los Angeles ou em outra cidade grande pode ter acesso 
a bibliotecas com roteiros de filmes, algumas das quais menciono aqui. 
Também pode comprá-los no eBay, ou em outros sites, ou até lê-los na 
internet. Mas em muitos casos só poderá ver o filme e/ou o DVD, e ima-
gino que vai ver o filme antes, durante ou depois de ler o livro. Com raras 
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exceções, os comentários encontrados em DVDs não incluem os roteiris-
tas; ainda espero pelo dia em que cada roteirista tenha espaço nos extras 
para reclamar sobre como o diretor arruinou seu trabalho. De qualquer 
forma, você vai aprender a olhar o filme do ponto de vista do roteiro. Em 
alguns casos vou discutir um rascunho ou outro do roteiro e sua evolu-
ção, embora a discussão de Kinsey (2004) tenha sido a única na qual tive 
acesso a material geralmente inacessível ao público. Se estou ensinando 
a analisar roteiros sozinho, tenho de ensiná-lo a fazer essa análise com 
os materiais que estejam a seu alcance. Já que muitos leitores não serão 
roteiristas, discutirei também os outros colaboradores do filme e como 
suas contribuições trouxeram à tona o melhor do roteiro ou (como cos-
tuma acontecer) o prejudicaram. E, caso queira tornar-se roteirista, lem-
bre-se do comentário do grande escritor americano Ernest Hemingway: 
só se pode aprender a escrever sentando o rabo na cadeira e escrevendo. 
Mas pode-se desenvolver o conhecimento de sua arte estudando seu pas-
sado e seu presente.

Uma vez que sou tanto um instrutor de roteiros quanto um historiador 
do cinema, muitos de meus alunos mais novos ficam confusos quando 
menciono um filme, mesmo um muito famoso, lançado quando nem eram 
nascidos. Neste livro, presumo que você tenha um conhecimento básico 
da história cinematográfica americana. Portanto, se não tiver assistido a 
O nascimento de uma nação (95), Intolerância (96), A general (927), Vinhas 
da ira (940), Jejum de amor (940), Cidadão Kane (94), Pacto de sangue (944), 
Sindicato de ladrões (954), Doutor Fantástico (964) e O poderoso chefão (972), 
feche este livro e vá assisti-los agora mesmo. Mas tentei me ater a filmes 
lançados nos últimos 25 anos, já que havia comentado filmes mais antigos 
em 982, quando escrevi Screenwriting. Ainda assim discuto alguns clássicos 
que, por serem tão bons, têm coisas a ensinar até a quem já trabalha em 
cinema. Incluí, por exemplo, Janela indiscreta (954) e Lawrence da Arábia 
(962), não apenas por serem grandes roteiros que ainda servem de inspira-
ção para aqueles que escrevem hoje, mas porque são considerados filmes de 
diretor. Com eles, você pode ter uma ideia da importância de um bom ro-
teiro mesmo para grandes diretores como David Lean e Alfred Hitchcock.
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Descreverei 2 filmes em detalhes e, para cobrir o maior número e 
variedade de roteiros, assim como suas diferentes abordagens, falarei tam-
bém, brevemente, de 32 roteiros. Além de capítulos que lidam com mais de 
um filme (discutiremos três trilogias), há um capítulo, “Tomadas curtas”, 
no final de cada parte. Tanto os capítulos longos quanto os curtos são 
escritos de forma interativa, no sentido de que posso explicar alguns dos 
elementos do filme em detalhes, ou apenas orientá-lo a perceber certas 
coisas da próxima vez que assistir a ele. Vou citar certas falas, mas não 
diálogos inteiros, já que você deve ouvi-los, não lê-los. Mas, se você insistir 
em ler todo o texto ou não conseguir uma cópia do filme, poderá checar 
a seção de “citações famosas” para cada filme no site Internet Movie Da-
tabase (IMDb). Talvez seja frustrante quando eu começo uma discussão 
no momento em que você está interessado na história do filme, mas acho 
que, uma vez que a maioria de vocês deve ter assistido a DVDs ouvindo 
comentários dos realizadores, não terão muitos problemas com isso.

Você também perceberá que, quando falo de um filme, refiro-me espe-
cificamente à sua duração em minutos. Isto é para dar uma ideia de como 
o filme flui ao longo da sua duração. Às vezes também faço referência a pá-
ginas específicas do roteiro, seja do original ou da versão publicada. Como 
você talvez saiba, uma regra geral é que uma página do roteiro corresponde 
a um minuto na tela, ainda que a regra não seja absoluta (e vou comentar 
suas exceções). Por vezes falarei muito do diálogo, citando falas específicas. 
Em outras, mal falarei da existência do diálogo. Atores e diretores serão 
mencionados ou não. Se minha abordagem varia de roteiro para roteiro, 
é porque sua abordagem também vai variar enquanto estiver aprendendo 
com cada roteiro. Não raro você terá apenas o filme e em outras vezes 
apenas o roteiro, e terá que desenvolver várias abordagens diferentes.

A pergunta mais óbvia que você deve estar fazendo é: por que esses 
filmes? Posso dizer que, entre as várias pessoas que leram os diferentes 
rascunhos deste livro, nunca houve nenhum consenso sobre quais filmes 
deveriam ser incluídos e quais deveriam ser excluídos. Um leitor adorou 
o capítulo sobre Lawrence da Arábia; outro achou que deveria ser remo-
vido. Um dos leitores (e ainda por cima, um editor!) achou que o livro  
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deveria lidar apenas com os bons roteiros e abandonar as outras duas 
partes; outro gostou mais das partes “Não tão bons” e “Ruins”. E houve 
até um leitor que me enviou uma página inteira, sem nenhuma linha em 
branco, com filmes que achava que eu deveria acrescentar além dos que 
eu havia decidido comentar neste livro. Portanto, não perca seu tempo 
preocupando-se com o porquê das minhas escolhas; apenas pense no que 
você pode aprender com elas. 

Escolhi cada filme porque achei que você poderia aprender alguma 
coisa sobre construção de roteiros com ele, mesmo com aqueles não tão 
bons e ruins. Afinal de contas, é por isso que escolas de medicina estudam 
doenças e as escolas de negócios estudam o fracasso do Ford Edsel e da 
Nova Coca-Cola. Parte do meu propósito ao escolher filmes menos do 
que perfeitos é treiná-lo a encontrar problemas, para que possa resolvê-
los em seus próprios roteiros. Garanto que seu primeiro rascunho não 
será perfeito. Mas é por isso que Deus inventou o segundo rascunho. E o 
terceiro, e o quarto, e…

Escolhi uma variedade de filmes, sobretudo dos tipos mais produzidos 
atualmente. Você encontrará, portanto, filmes de ficção científica (Guerra 
nas estrelas – Episódios I, II e III [999 em diante]), filmes de terror ( Jurassic 
Park I, II e III [993 em diante]), filmes de adolescentes excitados (a série 
American Pie [999 em diante]), comédias românticas (Sorte no amor [988]), 
e até filmes históricos (Titanic [997]). Além de filmes de alto orçamento, 
falarei também de vários filmes de baixo orçamento (Kinsey [2004] e muitos 
outros no capítulo “Tomadas curtas”). Os aspirantes a roteiristas (e a produ-
tores e diretores) que lerem este livro provavelmente terão mais sorte para 
conseguir entrar no mercado de trabalho escrevendo e dirigindo seu pró-
prio filme de baixo orçamento. Esses filmes dependem ainda mais de um  
bom roteiro, visto que não podem esconder roteiros fracos atrás de efeitos 
especiais, cenários, atores famosos etc. Você terá mais chance de demons-
trar seu talento como escritor em um filme de baixo orçamento.

Algo que sempre me impressionou nas pessoas mais talentosas que 
conheci foi a receptividade a aprenderem coisas novas. Aqui estão três 
histórias que ilustram a importância de tentar aprender. 
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Nos anos 960, Nunnally Johnson, o grande roteirista de Vinhas da 
ira, me disse que precisou assistir duas vezes a Um estranho casal (968), de 
Neil Simon. Ele contou que riu tanto na primeira vez que não foi capaz 
de entender como Simon havia conseguido isso. 

Em outra ocasião, Nunnally e eu resolvemos assistir a Crepúsculo de 
uma raça, de John Ford, lançado em 964, que estava passando na TV. Nun-
nally estava escrevendo um grande western para o produtor Jack Warner e 
ainda não vira o filme de Ford. Ele desligou a TV meia hora depois e me 
disse que “não se pode aprender nada de um filme como esse”. Ele não quis 
dizer que o filme era bom demais. Eu, no entanto, como você vai ver na 
parte de filmes ruins, acredito que podemos aprender muito com filmes 
ruins. A propósito, tentei não ser muito sarcástico em meus comentários 
sobre os roteiros não muito bons. Eles foram escritos por roteiristas talen-
tosos e esforçados, que acabaram cometendo erros. Acontece com todos 
nós, e podemos aprender muito não apenas com nossos próprios erros, 
mas também com os dos outros.

Em 945, na Inglaterra, Noel Coward escreveu, e David Lean dirigiu, 
um lindo filme chamado Desencanto. No filme, Laura, uma mulher casada, 
se apaixona por Alec, que também é casado. Eles resistem muito antes de 
consumarem seu relacionamento. Um dia, Alec diz a Laura que tem um 
amigo que está fora da cidade e o deixou usar seu apartamento. Eles vão 
para o apartamento, mas, antes que algo possa acontecer, o amigo chega 
e Laura sai correndo.

Quando o filme estreou nos Estados Unidos, Billy Wilder assistiu e, 
sendo ele Billy Wilder, ficou pensando sobre o personagem do amigo. Por 
que emprestou o apartamento para uma coisa daquelas? Ele costumava 
fazer isso? Como ele se sentia ao chegar em casa e ver seus lençóis desar-
rumados e sua garrafa de bebida aberta? Wilder percebeu que não tinha 
uma história, apenas um personagem e uma situação, e então engavetou 
a ideia (nunca jogue nada fora.)

No início dos anos 950, o produtor Walter Wanger, marido da estrela 
de cinema Joan Bennett, descobriu que ela estava tendo um caso com 
um agente, Jennings Lang. Wanger atirou em uma área muito delicada 
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da anatomia de Lang e acabou indo para a prisão, onde descobriu que as 
condições de vida em uma penitenciária eram um ótimo assunto para um 
filme. Quando foi libertado, Wanger produziu Rebelião no presídio (954). 
Como a roteirista Phoebe Ephron, à beira da morte, falou para a filha, 
Nora, no hospital: “Tome nota. Tudo é cópia.”

Enquanto isso, no julgamento, descobriu-se que Bennett, por ser uma 
estrela de cinema, não ia a motéis com Lang: os dois se encontravam no 
apartamento de um funcionário da firma de Lang. Ao saber disso, Wilder 
pensou: “É claro. Esse é o ‘amigo’ de Desencanto.” Anos depois, ele e I.A.L. 
Diamond escreveram um roteiro sobre um executivo que emprestava seu 
apartamento aos chefes para seus encontros amorosos. Foi a origem de 
Se meu apartamento falasse, de 960, que rendeu a Diamond e a Wilder o 
Oscar de Melhor Roteiro Original.

Mas a história ainda não acabou. Vinte e oito anos depois, eu conduzia 
um seminário sobre a história da criação de roteiros no American Film 
Institute. Uma noite tive como palestrante convidado Edward Anhalt, que 
havia escrito Os deuses vencidos (958), estrelado por Marlon Brando. En-
quanto falava sobre trabalhar com Brando, Anhalt mencionou que Lang 
e Bennett se encontravam no apartamento de Brando. O funcionário tinha 
assumido a culpa para proteger Brando e foi despachado para o escritório 
de Londres. Anos depois, ele se tornou um produtor e o astro de um de 
seus filmes foi… Marlon Brando. Se Billy Wilder tivesse sabido disso na 
época, ele não teria imaginado o filme. 

Então, mesmo que você cometa erros, preste muita atenção.
“Tome nota. Tudo é cópia.”


