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Meio & Mensagem — No filme Adaptation, o senhor 
foi interpretado pelo ator Brian Cox, que contra-
cena com Nicholas Cage, este no papel de Char-
lie Kaufmann, um dos seus alunos que ficou fa-
moso pela bronca que levou em um de seus cur-
sos. Como foi sua participação nessa produção?
Robert McKee — Tudo começou quando um de 
meus produtores em Nova York me telefonou cons-
trangido dizendo que esse tal Charlie Kaufmann, 
um ex-aluno meu, tinha escrito um roteiro sobre 
mim usando diversos trechos de minha obra sem 
o pagamento de direitos autorais. Pedi para ver 
uma cópia do roteiro e achei que, apesar de alguns 
probleminhas, era uma ótima história. Senti que 
ele queria me usar como personagem que repre-
sentasse sua oposição a todas as práticas às quais 
os atores têm que se submeter para terem uma 
carreira bem-sucedida em Hollywood. Condicionei 
meu envolvimento na obra à indicação do ator que 
me interpretaria (Brian Cox), a uma cena que me 
redimisse da bronca que dou nele após ter dito que 
a vida não oferecia inspirações suficientes para a 
criação de roteiros de ficção e, claro, a ajustes téc-
nicos no roteiro. Não queria meu nome associado 
a uma produção ruim. 

M&M — O seu livro Story: Substance, Structure, Style 

and the Principles of Screenwriting é considerado por 
muitos como a bíblia dos contadores de histórias e é 
responsável por atrair um público bastante variado 
aos seus cursos. Quais são seus ensinamentos funda-
mentais?
McKee — Hoje, cerca de um terço daqueles que fre-
quentam meus cursos e workshops são escritores e 
outra boa parcela é composta por dramaturgos, pro-
dutores teatrais e publicitários, além dos roteiristas 
e produtores de cinema. Curiosamente, o meu livro 
recupera alguns elementos básicos sobre o processo 
de contar histórias que eram senso comum em um 
passado recente. Se eu tivesse lançado esse livro nos 
anos 30 ou 40, dificilmente alguém que o lesse iria 
querer frequentar meu curso. Mas as questões mais 
fundamentais sobre como contar histórias se perde-
ram a partir da segunda metade do século passado. 
Então, o que tenho feito nada mais é do que trazer 
à luz um conhecimento que ficou perdido no tem-
po. Não gosto muito de falar da técnica de redação, 
prefiro comparar o ofício à composição de música. 
Assim como as canções, uma história tem uma or-
dem lógica a seguir. Alguns elementos precisam ser 
apresentados antes de outros para criar expectativa; 
depois, arremata-se com cenas de clímax. Acho que 
técnica é uma palavra mais para obras de engenharia. 
Contar histórias é algo mais orgânico.

M&M — O senhor é um dos maiores formadores de 
roteiristas em todo o mundo. Quais são os principais 
fundamentos de uma boa história? Que orientações o 
senhor pretende apresentar em sua palestra no Wave 
Festival in Rio? 
McKee — Pretendo, nessa palestra, definir a essên-
cia de contar uma história e os fundamentos para 
condução desse processo. Será uma explanação 
importante, pois existe muita confusão sobre o 
que é contar uma história, tanto na forma quanto 
no conteúdo — o que geralmente leva a erros de 
execução. O principal deles é o vácuo que pode 
ficar entre uma expectativa criada e a forma com 
que a cena é concluída. Isso pode acontecer tanto 
em um filme quanto em um comercial, ou mesmo 
em uma obra literária. Falarei sobre insights, o 
desenvolvimento de tramas, crise, clímax e des-
fechos. Vou mostrar a aplicação desses conceitos 
para roteiros curtos — creio que é algo que vai 
interessar mais ao público do Wave. Mas acho im-
portante que fique claro que não sou publicitário. 
A minha especialidade é a técnica que existe por 
trás de qualquer história que se tente contar. Vou 
tentar condensar no tempo de minha apresentação 
todo o conteúdo que geralmente ofereço em meus 
workshops. Também analisarei alguns roteiros de 
comerciais brasileiros bem-sucedidos.

Robert McKee

O mestre do 
storytelling

O que têm em comum Peter Jackson, diretor de O Se-
nhor dos Anéis; o ator John Cleese, da trupe do Monty 
Python; Joel Schumacher, diretor de O Cliente; e a atriz 
Julia Roberts, entre tantas estrelas de Hollywood? Todos são alunos de 

Robert McKee, considerado o guru dos principais roteiristas do cinema mundial, 
autor do livro Story, tido como bíblia no assunto. Juntos, seus pupilos têm em suas 
estantes 32 Oscars e 168 Grammys. McKee será um dos principais palestrantes do Wave Festival in Rio, evento 
que o Grupo M&M promoverá no Copacabana Palace de 17 a 19 de maio. Com o tema Roteiro: Como se Diferenciar 
e Criar sem se Repetir, sua participação, marcada para o dia 19, pretende descrever aos profissionais de criação 
como aplicar à produção publicitária muitos dos recursos usados no cinema. A própria história de sua vida ins-
pirou o filme Adaptation, no qual o ator Brian Cox interpreta McKee e Nicholas Cage faz o papel de um de seus 
alunos que ficou famoso pela bronca que levou em um concorrido workshop.

Robert Galbraith
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“Assim como as canções, 

uma história tem uma 

ordem lógica a seguir. 

Alguns elementos 

precisam ser apresentados 

antes de outros para 

criar expectativa; depois, 

arremata-se com cenas de 

clímax. Acho que técnica 

é uma palavra mais para 

obras de engenharia. 

Contar histórias é algo 

mais orgânico”

M&M — Quais são os aspectos de seu livro Story que 
podem ser mais úteis aos profissionais de criação 
publicitária? 
McKee — Certamente a parte sobre micro-histórias 
ou roteiros de 30 segundos. Acredito que este seja 
o principal desafio para publicitários em todas as 
partes do mundo: vender ideias ou produtos em 
um espaço de tempo muito curto. A questão cen-
tral desse tipo de mensagem é a persuasão, que 
na publicidade precisa ocorrer em segundos. Algo 
muito diferente de escrever o roteiro para um longa-
metragem. É uma tarefa difícil, pois cada indivíduo 
— ou grupo de indivíduos — tem seus próprios 
conceitos e essa mensagem precisa se encaixar 
em sua forma de pensar para poder sensibilizá-lo. 
Além da sedução, há outra maneira de convencer as 
pessoas: a coerção. Entretanto, assustar o público 
para convencê-lo de algo normalmente só funciona 
por muito pouco tempo. A melhor forma é realmen-
te escolher os temas que sensibilizam as pessoas 
com quem se deseja comunicar e dramatizá-los, 
induzindo-as a ter a reação desejada. Na publici-
dade, o pouco tempo em que isso precisa ser feito 
torna o exercício ainda mais difícil.

M&M — Qual é o principal segredo para um roteiro 
curto e eficaz?
McKee — É necessário criar situações entre os per-
sonagens e o mundo com o qual interagem, além 
de fazer com que o desfecho seja percebido ime-
diatamente como a solução oferecida pelo produto 
ou serviço que se quer vender. Fazer isso contan-
do uma boa história é sempre muito desafiador, 
ainda mais quando se tem menos de um minuto. 
É um grande exercício de imaginação conseguir 
encontrar e coordenar todos os elementos para 
que um comercial seja eficiente e tenha o impacto 
emocional necessário para alcançar seus objetivos. 
Tenho vários publicitários em meus workshops de 
roteiros e acredito que o pleno domínio das técnicas 
de elaboração de roteiros promova um grande salto 
de qualidade em suas capacidades criativas.

M&M — Nos últimos anos, o Festival de Cannes, maior 
referência da criatividade publicitária global, tem es-
tabelecido um grande debate sobre a melhor fórmula 
de engajar os consumidores: com boas histórias ou 
grandes ideias? Isso se intensificou em 2008, quando 
o comercial “Gorilla”, da escola das big ideas, ganhou 
o Grand Prix de Films.
McKee — Há várias formas de interpretar o filme, 
que pode ser visto como uma micro-história pelas 
emoções que levam o gorila a se soltar diante da 
bateria. É uma ação e uma reação, mas como não 
há uma sequência de eventos, apenas a assinatura 
da marca de chocolates, pode-se também alegar que 
não há história. Foi feito sem apresentar argumen-
tos e também sem coerção, apenas associando um 
produto a um momento de alegria do personagem. 
O importante, no caso, é que o criador alcançou 
seu objetivo — que era vender mais chocolates da 
marca Cadbury no Reino Unido. Acho, no entanto, 
esse tipo de recurso semelhante ao uso de sexo na 
propaganda, o que já ocorre há mais de cem anos. 
A fórmula tradicional é criar anúncios com esse tipo 
de apelo e associá-los aos produtos em questão. Isso 
não é contar uma história.

M&M — Os cursos que o senhor ministra abordam o 
tema product placement? Até que ponto as marcas po-
dem ou devem influenciar na elaboração de roteiros?

McKee — É importante ressaltar que o product 
placement não tem rigorosamente nada a ver com 
a criação de roteiros, apenas com o financiamento 
das obras. Se, por exemplo, um roteirista citar 
várias vezes a Cadbury em seu texto, o produtor 
vai questioná-lo por que acha que ele vai conseguir 
vender aquela ideia para a Cadbury e não para 
Snickers ou outra marca. Ou seja, não faz sentido 
o roteirista assumir um papel que é, de fato, do 
produtor. O que um roteirista precisa vender é 
a sua história, com personagens cativantes que 
criem empatia com o público. O máximo que deve 
fazer é citar produtos genericamente e que tenham 
a ver com o desenrolar de uma história sem se 
preocupar com aspectos comerciais. A questão do 
product placement é posterior, algo que deve ser 
tratado apenas pelos produtores no momento de 
viabilizar financeiramente uma obra. Se em um tre-

cho o personagem bebe um refrigerante ou entra 
em um carro, fica a cargo dos produtores prospec-
tarem marcas interessadas em se inserir naquela 
brecha da história. Quanto menos os roteiristas se 
envolverem com isso, melhor para eles.

M&M — É comum produtores interferirem no roteiro 
por conta de questões comerciais?
McKee — Pode acontecer. Vamos supor que um 
personagem diga a frase “Something in the way 
she moves”, exatamente o trecho do clássico 
dos Beatles, com o som da música ao fundo; o 
produtor deve alertar o roteirista de que não se 
pode usar essa propriedade sem a autorização 
dos seus autores. Nesse sentido, o roteirista 
deve preferir citações mais genéricas, como 
“clássico do rock dos anos 60 toca ao fundo 
enquanto o personagem...”. Com isso, ele deixa 
ao produtor ou ao diretor a decisão sobre qual 
música dentro daquele perfil será escolhida 
para utilização na obra levando em conta con-

siderações comerciais e de direitos autorais.

M&M — Em seus cursos, o senhor tem alunos muito 
famosos. O que poderia falar sobre os trabalhos que 
mais lhe dão orgulho?
McKee — O que acho mais notável é a capacidade 
deles em emocionar as plateias. Mas não gosto de 
falar sobre o trabalho deles ou usá-los para me pro-
mover, não acho que seria uma coisa muito elegante. 
Prefiro sempre limitar meus pronunciamentos à 
natureza criativa desse tipo de trabalho e respei-
tar a privacidade dos meus alunos. Minhas turmas 
têm cerca de 250 alunos e é claro que o clima se 
agita cada vez que aparece uma celebridade. Mas 
acho que isso ajuda as pessoas a se concentrarem 
mais, pois percebem que se famosos assim estão 
lá, o assunto merece muita dedicação. Nos meus 
cursos essas estrelas sempre procuram se portar 

com a máxima discrição. O que sempre acontece 
é que depois de um tempo, com o desenrolar da 
temática, os alunos até se esquecem das estrelas 
presentes.

M&M — O senhor defende a teoria de que os roteiristas 
são mais importantes do que os diretores de cena, 
argumentando que não teriam o que dirigir com 250 
páginas em branco. Onde acredita que os roteiristas 
sejam mais valorizados atualmente?
McKee — Vivemos hoje uma era de ouro da televisão, 
em que a criação do TiVo faz com que prevaleçam 
aqueles que oferecem os melhores dramas e comé-
dias. Já nem é possível mais encontrar tempo para 
assistir a tudo que gravamos. Vejam o exemplo do 
Alan Ball, que dirigiu Beleza Americana e depois se 
refugiou na televisão criando a série A Sete Palmos. 
Assim como ele, muitos grandes roteiristas de ci-
nema estão preferindo emprestar seu talento à TV, 
onde têm mais liberdade e poder — desde que a 
audiência seja alcançada.
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1407, p. 6-7, 3 maio 2010.
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