
O Cinema brasileiro já se profissionalizou em diversas áreas

técnicas, especialmente-a fotografia e a direção. No entanto, a questão do

roteiro nos filmes nacionais ainda é citada com um problema a ser resolvido

no quesito qualidade, e é apontado ainda como o grande vilão que impede um

maior aproveitamento dos filmes feitos atualmente

no país. Na maioria das vezes, os roteiros nacionais
são escr i tos pelos própr ios diretores, a inda

herança do cinema de autor dos anos 60.

Entretanto, os roteiristas neste momento estão

se impondo mais, unindo-se aos jovens cineastas
que surgem com novas idéias em várias regiões do

país, e que, geralmente, encomendam ou dividem

a autoria de seus roteiros.

João Batista de Andrade, que roteirizou a
maioria de seus filmes como "O Homem que

Virou Suco" e "O Cego que Gritava Luz", não

sabe exatamente o que seriam falhas do roteiro

bras i le i ro . "Na v e r d a d e há um desencontro

dos sent idos de nossos rote i ros com o da

cinematografia dominante, a norte-americana.

Claro que dizem, "o público está acostumado,
f o r m a d o por aque le cinema". Então é uma

questão de opinião. Todo filme brasileiro está fadado a ser brasileiro:

f i lmes nor te-amer icanos eles fazem bem melhor, mas para f i lmes

brasileiros somos imbatíveis".
Marcai Aquino, escritor e roteirista usual de Beto Brant ("Crime

Delicado", "O Invasor"), acompanha o cinema brasileiro desde os anos 60 e

ressalta que nesses filmes quase nunca aparecem os créditos pelo roteiro.

"Isso vem da pouca importância dada ao roteirista, pois a dinâmica de

produção na época era outra. Parece que o diretor fazia tudo sem roteiro a

partir do que viesse da cabeça dele. Mas isso também fazia parte da dinâmica

de produção, que parece que era só um diretor chegar na Embrafilme e falar
"olha, quero fazer um filme" e aí fazia e pronto .

Já para Di Moretti, que escreveu "Cabra-Cega" e "Filhas do Vento", essa

falta de valorização do roteiro no cinema brasileiro tem raízes mais profundas.

"Acho que o cinema atual sofreu uma solução de continuidade do Cinema
Novo. Aquela frase emblemática de uma idéia na cabeça e uma câmera na

mão é a concretização do cinema de autor, que dava a entender que o diretor

escrevia, dirigia, produzia, independentemente dos outros. Isso trouxe uma

herança maldita. Não houve incentivo na formação de roteiristas".

O cineasta Toni Venturi, que geralmente trabalha com os roteiros de

Di Moretti, acredita que uma das causas das falhas do
roteiro brasileiro é a atitude tanto de diretores quanto

de roteiristas, que "estão muito isolados, seus trabalhos

muito escond idos. Faltam workshops profissionais,
'scripts doctorings'. A Ancine deveria gastar menos em

burocracia e mais em desenvolvimento profissional do
setor. Por que não criam grupos de especialistas para

discutir os roteiros que serão f i lmados? Por que não

colocar os roteiros contemplados em concursos públicos

numa situação de aperfeiçoamento? Por que não investir
em dramaturgia?".

Mesmo assim mudanças estão ocorrendo, ainda que

de maneira lenta. "Antes, não tinha investimento no roteiro.

Hoje o trabalho é mais valorizado, uma vez que o roteirista

agora é visto como autor, e não datilografo de luxo que é

usado para colocar as idéias do diretor no papel. Hoje ele é

um parceiro do diretor", reflete Bráulio Mantovani, indicado

ao Oscar por sua adaptação de "Cidade de Deus".
"Sem roteiro é como produzir um carro sem o cara que faz o farol, por

exemplo. A função do roteiro e do roteirista é para fazer o filme bacana.

Fazemos roteiros melhores do que há 30,10 anos. Isso só tende a melhorar. O
roteiro também passa por um processo de evolução pelo diretor e montagem",

filosofa Moretti. Aquino completa: "Qualquer roteiro é ponto de partida para

uma evolução coletiva, tem que se ter isso em mente. Eu tenho uma posição

mais privilegiada neste sentido, porque adapto textos de outras pessoas, então

há uma modificação do texto original ao longo desse processo que é normal,

uma vez que ainda há mudança de mídia, de linguagem. O diretor também vai
mudar o roteiro para filmá-lo".

Fernando Bonassi, escritor e roteirista de filmes como "Carandiru" e

"Cazuza - O Tempo Não Pára", além de apontar que o roteiro é a etapa mais

barata do filme (pois permite poupar dinheiro na edição e nas filmagens,
quando se tem um roteiro bem estruturado, e ele é um lugar seguro no qual se

pode improvisar), diz que hoje ele já sente que suas condições de trabalho
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melhoraram. "Tenho tempo para trabalhar agora. O meu problema é com
o tempo. O diretor de cinema que pede para fazer um roteiro em menos de

seis meses não terá um bom filme, pois um bom filme se matura em dois,
três anos. Hoje se dá mais tempo para trabalhar, mais ou menos um ano.

Antigamente, me chamavam com semanas para começarasf i lmagens. Hoje
já não. E isso é um respeito para com o dinheiro

público, o meu trabalho e o filme e o trabalho de

todos os envolvidos. O cinema é uma jornada de

longo curso e um ano é o tempo de fabulação".

O trabalho de cr iação do roteiro também passou

a ser reconhecido pelos órgãos governamentais

que, ao lançar seus concursos e editais voltados

para o cinema exigem a presença de um roteiro

estruturado para que o filme possa participar da
seleção. Uma outra dinâmica de produção, na qual

a figura do roteirista é de extrema importância.

"Roteirista tornou-se uma profissão boa depois da
legalização de captação de dinheiro para ter roteiros

nos projetos. Antes não tinha essa exigência com

a Embrafilme. Pela lei é obrigatório ter um roteiro

pronto para se inscrever e obter recurso. As leis

de incentivo tornaram-se peça chave para que haja

cinema nacional, e é necessário ter roteiro, que se
tornou uma peça de mercado. Então, é bom se investir no profissional, ter

investimento. Isso gera um mercado de risco, em que o produtor vai gastar

tempo e dinheiro com um roteirista para que ele elabore um roteiro para

part iciparde um concurso público. Essa situação aumentou o meu mercado

de trabalho", explica Bonassi, que também escreve para teatro.

"Claro que com essas leis de incentivo é necessário apresentar um

roteiro, então é um estímulo para se ter um bom roteirista e para melhorar
o roteiro. Espero que o que seja avaliado nesses concursos seja a qualidade

final do roteiro e não outras coisas. O verdadeiro valor vem do resultado

final do filme", opina Mantovani. Para Di Moretti, "os projetos só captam

dinheiro através do roteiro. Essa dinâmica mudou recentemente. Hoje

também tem concurso para desenvolvimento de roteiro. Isso eu acho
fundamental e deveria ter uma lei como essa em todos os lugares do Brasil.

Outra característica boa é que no Ministério da Cultura você se inscreve

como pessoa física, nem sempre ligada a uma produtora, o que incentiva a

iniciativa própria, abrindo espaço para talentos independentes".
Bonassi vê essas mudanças, claro, com bons olhos

e apresenta o seu diagnóstico. "A profissão já tem

reconhecimento nacional. Bráulio Mantovani indicado
a um Oscar já é um reconhecimento internacional

também. Aprendemos a escrever roteiros de maneira

cosmopolita. Histórias são mais escritas em sketches e
não em narrativas convencionais. O Brasil é privilegiado

nesse sentido porque nós temos muitos escrilofes pop,
mas isso acontece no mundo todo também, pois eles

são populares e a maior parte da literatura brasileira

transita pelo cinema. Parte do trabalho do roteirista é
visualizar o mundo hoje, que é muito visual".

Apesar desses progressos, Marcai Aquino sente

que nemtodo mundo está confortável com as mudanças

que estão surgindo. "Não há uma situação bel icosa
entre diretor e roteirista. Eu só trabalho com amigos.

Não tem problema comigo, e se surge eu pulo fora.

Mas eu acho que tem de haver uma normalização da

sistemática comum de relacionamento entre essas

partes. Normalizações do tipo: quanto custa um roteiro?

Porque aí um diretor pode oferecer um preço e outro

diretor outro preço. Não é só uma questão de valor ização, mas também de
valoração do trabalho. É preciso entender a figura do roteirista".

Para tanto, alguns roteirislas lomaram a inicialiva de se organizar na

Associação Autores de Cinema (AC), que existe informalmenle há oilo meses,
e há qualro como um órgão formal. Conlando ale o momento com cerca de

20 membros, a AC pretende arregimentar sócios por todo o Brasil e, o mais

importante, é voltada para roteiristas que escrevem exclusivamente para
cinema. A associação almeja regularizar todos os dilames dessa profissão.



Di Moretti, um dos sócios fundadores da AC e um de seus mais

fervorosos divulgadores, assinala que ainda há poucos roteiristas no Brasil

- de 50 a 60 filmes produzidos, no máximo 25 a 30

são assinados por quem só escreve para cinema.

E esse seleto grupo se encontrava em festivais e

conversava sobre a relação que cada um tinha com

diretores e produtores. "Comparamos como era a

relação de trabalho, se um tinha contrato ou não,

o quanto cada um recebia, ou se recebia algum

dinheiro. Descobrimos que a maioria dos contratos

eram informais, com aquela coisa de amigo de 'ah

te pago depois mais tarde', poucos com contrato

assinado, o que não ajuda a carreira a crescer

e impossibilita a sua profissionalização", relata.

"Aí, nos reunimos e concluímos que precisávamos

ter mais organização, criar uma assoc iação com

estrutura legal, com escritório de advocacia com

contrato ca lcado nesse escritório e tudo mais".

Para entrar na AC só há duas regras: o

roteirista ter pelo menos um roteiro de longa

produzido, mas não necessariamente lançado, pois sabe-se que ainda há

muitos problemas de distribuição; a outra está re lac ionada aos diretores-

roteiristas. Eles só serão aceitos se escreverem não só para si mesmos,

mas para outro cineasta filmar. Um exemplo dessa categoria é José Roberto

Torero, que dirige um roteiro dele mesmo, mas também

escreve para outros diretores.

A assoc iação se preocupa, bas icamente, com

q u e s t õ e s p rá t i cas , como o mode lo de cont ra to

disponibilizado para roteiros de cinema, piso de cachês,

defesa do crédito autoral e de direitos autorais, que têm

mais urgência para serem discutidas. O salário de um

roteirista de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores

da Indústria Cinematográfica (Sindcine) é de R$17.454,00,

o que Moretti acha pouco. "As pessoas se espantam com

o valor, mas dá muito trabalho fazer um roteiro. Tem todo

o trabalho de pesquisa, de tratamentos. Dá no mínimo uns

seis meses de trabalho, comparado com o orçamento do

filme. Queremos ter uma média de mais do dobro que o

Sindcine aponta", defende o autor.

Outro ponto polêmico é o de direito a crédito, ou

seja, quem assina o roteiro. Nos Estados Unidos, isso

é regularizado: só assina quem escreveu 50% ou mais

do roteiro; algo que não acontece no Brasil, em que muitos querem ter seu

nome nos créditos por um diálogo apenas, por exemplo.

A Mostra Internacional de Cinema de são Paulo chega a sua 30»
edição com 420 filmes exibidos em 18 salas e espaços da capital paulista e concede

um grande prêmio em dinheiro para o cinema brasileiro. O evento, que ocorre entre os

dias 20 de outubro e 2 de novembro, distribui o Prêmio Petrobrás Cultural de Difusão,

no valor de RS 600 mil (o maior do país) para a distribuição, sendo que RS 400 mil irão

para um longa de ficção e RS 200 mil para um longa documentário.

Os concorrentes a estes prêmios são todos os filmes brasileiros passados durante

a mostra, e que ainda permanecem inéditos no circuito comercial. O voto popular

é que vai decidir qual dos longas merece receber o prêmio. Entre os participantes

estão os aguardados "Os 12 Trabalhos", "O Cheiro do Ralo", "O Céu de Suely",

"Antônia" e "O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias", "Atos dos Homens" e

"À Margem do Concreto".

Já entre os destaques internacionais da mostra estão "Volver", o mais recente

trabalho de Pedro Almodóvar, o corajoso "Babel" de Alejandro González Ifiárritu,

"The Wind that Shakesthe Barley" de Ken Loach e ganhador da Palma de Ouro em

Cannes deste ano, "A Última Noite" um dos melhores filmes de Robert Altman nos

últimos anos, o já cult "A Scanner Darkly" de Richard Linklater, o polêmico "Caminho

para Guantánamo" de Michael Winterbottom, "Fonte da Vida" de Darren Aronofsky

(o mesmo de "Réquiem Para Um Sonho"), "Os Infiltrados", mais recente filme de

Martin Scorsese e "Paris, Eu te Amo", reunião de vários curtas sobre a capital

francesa realizada por vários diretores, dentre eles Walter Salles.

O tema das retrospectivas é o Cinema Político Italiano dos anos 60 e 70.

Cerca de 27 títulos passam durante o festival. Alguns são trabalhos essenciais de

diretores como Mario Monicelli ("Um Borghese Piccolo Piccolo"), irmãos Taviani

("Pai Patrão", "l Sowersivi") e Ettore Scola ("Feios, Sujos e Malvados"). Junto com

a retrospectiva, a 30a Mostra publica o livro "O Cinema Político Italiano-anos 60 e

70", organizado por Álvaro Machado e Leon Cakoff e editado pela Cosac & Naify. A

obra reúne uma série de entrevistas realizadas por duas pesquisadoras de cinema

italianas, Angela Prudenzi e Elisa Resegotti, ligadas à Cineteca de Roma e ao Museu

de Cinema Italiano em Turim.

O diretor brasileiro Joaquim Pedro de Andrade também recebe uma

retrospectiva com seis longas-metragens (como "Macunaíma", "Garrincha, Alegria

do Povo") e oito curtas ("Couro de Gato" dentre eles). As sessões especiais trazem

boas surpresas como "Shakespeare, Mudo", uma compilação de sete curtas-

metragens do cinema mudo feitos a partir da obra do Bardo; "Cabiria" de Giovanni

Pastrone, uma das grandes inspirações de Fellini; e o terror mudo alemão "Histórias

Tenebrosas" de Richard Oswald,
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