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Conheça o escritor paulistano que virou o roteirista mais cultuado do cinema nacional 
 
Alguns dos maiores sucessos do cinema nacional nascem num painel metálico de três metros 
de largura por um metro e meio de altura. E assim, numa parede no bairro dos Jardins, 
pertinho da Avenida Paulista, que Bráulio Mantovani estrutura seus roteiros. O trabalho 
começa no computador, vai para o painel, retorna ao computador, volta ao painel. Afixando 
cenas na parede, ele enxerga o filme todo. Ou quase. O roteirista gasta três, quatro, seis, 
oito meses nesse vaivém, até que dá a tarefa por encerrada. Encerrada é maneira de dizer. 
Bráulio retoca os textos até o último instante. E cita Borges para explicar a compulsão: 
 
Acho que foi ele quem disse: "Eu publico para parar de reescrever." Comigo é assim. Sou 
caprichoso na redação. Não suporto a idéia de que alguém ache chato ler um roteiro meu. 
 
Não têm achado. Bráulio nunca tinha escrito um longa quando Fernando Meirelles o convidou, 
em 1998, para adaptar o livro "Cidade de Deus", de Paulo Uns. A estréia rendeu-lhe uma 
invejável indicação ao Oscar de melhor roteiro, incontáveis elogios e muito trabalho por uma 
década. Desde então, ele escreveu 13 longas, incluindo "Tropa de elite", "O ano em que 
meus pais saíram de férias", "Linha de passe" e o novo "Última parada 174", que disputa 
uma indicação ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2009 e chega aos cinemas no 
próximo dia 24. Aos 45 anos, Bráulio Mantovani é hoje o mais cultuado roteirista do cinema 
nacional. 
 
E não só. Nos últimos anos, Bráulio escreveu dois roteiros para Hollywood. Um sobre o 
massacre comandado por terroristas chechenos na escola russa de Beslan, que deixou 300 
mortos, em 2004, e outro para Brad Pitt, sobre contrabandistas de diamantes na Serra Leoa 
em guerra civil. O roteirista já havia sido alertado. De cada cem roteiros desenvolvidos em 
Hollywood, só 18 viram filmes. E os dele não viraram. O primeiro acabou engavetado porque 
não foram renovados os direitos de adaptação da história, baseada num artigo da revista 
"Esquire". O segundo deu o azar de esbarrar na mesma história sendo produzida dentro do 
mesmo estúdio. Ganhou a outra, que virou "Diamante de sangue", com Leonardo DiCaprio no 
elenco. 
 
Para o futuro, ele escreve, com Thiago Dottori, o longa "Ws", uma ficção baseada na história 
de Marcelo Nascimento da Rocha, o golpista que, entre outras armações, se fez passar pelo 
bilionário Henrique Constantino, filho do dono da Gol. A armação rendeu ao picareta quatro 
dias de bajulação no carnaval fora de época de Recife, em 2001. O filme será dirigido por 
Toniko Melo, da 02 Filmes. Enquanto isso, Bráulio torce pela estréia de "Menecma", peça 
escrita por ele em 1992, que está em fase de captação de recursos para chegar aos palcos no 
ano que vem. E negocia com uma editora a publicação de um romance inacabado, que, por 
enquanto, faz questão de manter em segredo. 
 
O namoro com o teatro é antigo. Veio por intermédio de um amigo de colégio, no terceiro 
ano do segundo grau — hoje ensino médio. Bráulio vivia em São Bernardo, estudava em 
escola técnica e, enquanto o movimento sindical fervilhava, ele experimentava o teatro de 
rua, politizado. Em 1982, quando foi cursar letras na PUC de São Paulo, aprofundou as 
experiências no palco, enquanto estudava muita teoria literária, semiologia e poesia. 
 
Tive um grupo de happenings e performances. Um grupo muito pequeno. Aí, o Tuca (o teatro 
da universidade) pegou fogo. E chamaram a gente para fazer a peça que ia reinaugurar o 
teatro. Escrevi uma versão paródica de "Os Lusíadas", de Camões. Chamava-se "Lusíadas or 
not Lusíadas?" e era uma gozação total. 
 
Nessa época, Bráulio já revisava livros como freelancer. Depois virou repórter e editor de 
cultura do jornal "Folha de S.Paulo" e roteirista de vídeos institucionais, em parceria com a 
hoje escritora Patrícia Melo. Foi nessa época que ele soube que Gerald Thomas, de quem 



tinha ficado amigo, ia montar uma peça de Nelson Rodrigues no teatro La Mamma, em Nova 
York. Resolveu fazer um estágio com ele. E se mandou para os Estados Unidos. A peça não 
rolou, Gerald foi montar uma ópera na Alemanha, mas Bráulio ficou. 
 
Um dia, na cara-de-pau, Bráulio ligou para o diretor polonês Zbigniew Rybczynstó, que, ele 
sabia, tinha carinho especial pelo Brasil. Num inglês sofrível, perguntou se podia aparecer. O 
diretor fazia uma série de programas para a televisão e topou. Bráulio acabou virando 
assistente de direção. Depois, cansado do nacionalismo inflado pela Guerra do Golfo, se 
mandou para a Espanha, onde estudou roteiro na Universidade Autônoma de Madri. Dissecou 
filmes inteiros, especialmente os de Billy Wilder, desmontando os roteiros como se fossem 
relógios. 
 
Não adianta uma tremenda história. Narrativa é forma — crê.  
 
Para o diretor José Padilha, de "Tropa de elite", saber escrever também não basta: 
 
Há vários casos de grandes escritores que não fizeram bons roteiros. Mas o Bráulio, além de 
escrever bem, tem conhecimento afiado de dramaturgia para cinema. Sabe o que funciona na 
tela e não tem medo de arriscar. 
 
Filho de metalúrgico e dona-de-casa, Bráulio gostava tanto de redação que pediu de Natal, 
aos 11 anos, uma máquina de escrever. Aos 12, leu "Memórias póstumas de Brás Cubas" e 
ficou tão fascinado que ainda lembra o dia em que discutiu a história com os colegas de 
colégio: 
 
Tinha o pessoal do fundão, os gênios e os caras que ninguém notava. Eu era um deles. 
 
Magrelo, baixinho, míope e perna-de-pau, Bráulio encontrou redenção na literatura. A turma 
adorava as redações que ele escrevia. Por tudo isso, quando voltou ao Brasil, aos 30 anos, 
ele estava pronto para mais histórias. Roteirizou a primeira leva do "Telecurso 2000" e virou 
parceiro de seus ídolos de vídeo: Marcelo Tas, Fernando Meirelles e Toniko Melo, que na 
época formavam a produtora independente Olhar Eletrônico. Num desses encontros, Bráulio 
entregou "Menecma" para Fernando ler. Foi graças à peça que, anos depois, viria o convite 
para "Cidade de Deus". 
 
Vi o filme e fiquei impressionado. Aí fui ler o livro e fiquei mais impressionado ainda. Na hora 
pensei: quero que ele escreva meu próximo filme — lembra o diretor Bruno Barreto. 
 
O "próximo filme" é "Última parada 174", inspirado na história de Sandro Nascimento, o 
garoto que seqüestrou o ônibus 174, no Jardim Botânico, em 2000. Bruno queria fazer ficção: 
contar a história de uma mãe que perde o filho e de um filho que perde a mãe. Bráulio 
gostou da idéia e fez o que o diretor de "Dona Flor e seus dois maridos" julga o melhor 
roteiro que já teve em mãos. 
 
Chegar lá, ele confessa, não foi fácil. Aliás, nunca é. Ainda hoje, toda vez que assume um 
projeto, o roteirista enfrenta um branco: 
 
O começo é lento. Quase não escrevo, leio muito, vejo filmes, anoto idéias e me deprimo. 
Acho que não vou conseguir, que meu talento acabou, que vou ter que devolver o 
adiantamento. 
 
Nunca devolveu. Depois, a história engrena, e aí ele pede palpites à roteirista Carolina 
Kotscho, de "2 filhos de Francisco". 
 
Às vezes, quem está fazendo não percebe que determinada cena briga com o conjunto. E 
alguém de fora percebe — ele explica. 
 
De fora em termos. Carolina e Bráulio namoram há dois anos. E podem virar parceiros. Eles 



foram sondados para fazer uma série de TV sobre o assalto ao Banco Central de Fortaleza. 
Além de ser contratado para escrever, Bráulio é freqüentemente chamado para fazer script 
doctoring, diagnosticando problemas em roteiros e propondo soluções. Foi assim que ele 
entrou em "Linha de passe", de Walter Salles e Daniela Thomas. Depois, colaborou na 
escrita. 
 
Já lemos vários roteiros dele. São obras-primas. Eu e o George (Moura) escrevemos juntos 
"Linha de passe". Depois, tivemos problemas e chamamos o Bráulio para injetar oxigênio. Ele 
foi sutil e preciso — lembra Daniela. 
 
Bráulio reconhece que tem ido pouco ao cinema Passa as tardes trabalhando e dedica as 
manhãs ao filho, João, de 4 anos. Quando o assunto é o que anda nas telas, ele enrola um 
cigarro de tabaco holandês e confessa, rindo: 
 
Depois do João, meus filmes favoritos viraram "Monstros S.A." e "Kung Fu Panda". 
 
 
Seis capítulos 
A partir do alto, Bráuiío como ator na peça "Lusíadas or not Lusíadas?", em 86; como 
assistente de direção em Nova York, em 90; escrevendo com Fernando Meirelles; no 
nascimento do filho, João, há quatro anos; ao lado da namorada, Carolina Kotscho; e com 
Bruno Barreto no Festiva! do Rio. 
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