


á era quase noite quando, à por-
ta de seu escritório em São Pau-
lo - depois de quase três horas de 

conversa sobre cinema e linguagem 
pedi ao crítico Inácio Araújo que me 
desse uma indicação de livro ou curso 
sobre técnica de roteiro. 

- O mais importante é ter em men-
te o que você quer comunicar - respon-
deu, alisando o cavanhaque. 

Avesso a fórmulas, que até reconhe-
ce mas não suporta, um dos mais im-
portantes críticos do país só tomou gos-
to pelo cinema na adolescência. Cria-
do num ambiente puramente literário, 
com a mãe que adorava Machado de 
Assis e o pai que se identificava com 
a dicção regional de Guimarães Rosa, 
Inácio já tinha escrito um livro de poe-
mas aos 9 anos. Um livro "obviamente 
ridículo", ironiza o romancista de Casa 
de Meninas, prêmio APCA de revela-
ção em 1987. 

Autor de obras como Hitchcock, 
o Mestre do Medo e Cinema, o Mun-
do em Movimento, escreve para o jor-
nal Folha de S.Paulo e mantém o blog 
Cinema de Boca em Boca [ht tp: / / ina-

cio-a.blogosfera.uol.com.br], título que 
lhe é caro. Tão caro que também dá 
nome a uma antologia de artigos e re-
senhas que acaba de lançar pela Im-
prensa Oficial. 

Inácio encarna um jeito informal 
de fazer crítica, fazendo jus à expressão 
"de boca em boca", maneira pela qual 
se propagava a opinião sobre os filmes 
quando não havia internet nem a pu-
blicidade massiva de Hollywood. Com 
um estilo direto, leve e por vezes irre-
verente, escreve sobre a linguagem do 
cinema com a mesma descontração 
de quem puxa assunto com amigos na 
mesa de bar, sem tabus nem precon-
ceitos acadêmicos. O que não exclui a 
discordância, diz ele, algo que tem si-
do deixado de lado em tempos de re-
senhas insípidas e cara feia de realiza-
dores que só aceitam elogios. 

Por que "cinema de boca 
em boca"? 

É homenagem a um amigo, o Jairo Fer-
reira. Ele tem um livro, hoje clássico, 
Cinema de Invenção (Editora Limiar, 
2000). Quando escreveu sobre o cine-
ma dos anos 60-70, o "cinema margi-
nal", ele queria dar o nome de "cinema 
de boca em boca". E falou: "Não, agora 
vai ser 'cinema de invenção'". Disse a 
ele que se não usasse o título, um dia 
eu iria usá-lo. Aí aproveitei quando saiu 
a coletânea de textos meus. 

O nome tem a ver com seu 
jeito de escrever crítica? 
E uma maneira de escrever. Sou um 
pouco "celiniano" [Louis-Ferdinand 
Céline, 1894-1961, conhecido pela ora-
lidade da prosa e pelo pessimismo]. Sou 
a favor da coloquialidade nos diálogos 
do cinema e na exposição jornalística. 
Sempre escrevi crítica como se conver-
sasse. Se você conversa com amigo, não 
complica. É claro que há um nível de 
formalização na escrita, mas você tira 
esse lado e evita a pompa. A ideia do ci-
nema de boca em boca tem, então, duas 
ligações. Antes, a instituição mais im-
portante do cinema era o boca a boca. 
Grandes filmes entravam em uma só 
sala, as pessoas diziam: "ah, é ótimo" e 
outros iam conferir. Em segundo lugar, 
os cinemas se faziam nas bocas, como a 
"Boca do Lixo", em São Paulo. Há, nes-
se título, um gosto meu por preservar es-
se lugar, onde trabalhei e tantos amigos 
também. É um lado não oficial do cine-
ma. Hoje, quando o cara quer fazer ci-
nema, vai pra coluna social. 

Falar sobre cinema é um 
modo de socializar-se? 
Uma das coisas gostosas do cinema é 
sair e conversar com as pessoas. São 
idéias que se trocam sobre o filme, evi-
dentemente, mas também a respeito da 
experiência de cada um. A crítica tem 
essa função de ser provocadora. Sem-



pre tive uma relação com a crítica, não 
só a de cinema, no sentido de que gos-
tava de ser contrariado. Via um filme e 
o achava bom, aí lia a Cahier Ju Cine-
ma [revista francesa de cinema] dizen-
do que não era, e eu queria saber por 
quê. E isso, no fundo, engendra um co-
nhecimento. Hoje, há uma espécie de 
consumidor que aspira à concordância, 
não a uma conversa. E numa conversa, 
evidentemente, meus pontos de vista 
são diferentes dos seus. Alguns ficam 
ofendidos quando o crítico não gosta. 
Pô, não gosta! O que não quer dizer que 
esteja certo. O quanto se meteu o pau 
no faroeste spaghetti, por exemplo, e 
quem o sustentou foi o público popu-
lar - diferente do de hoje, claro - que 
não tinha cultura formal mas era sutil 
em matéria de imagem, era interessan-
te ouvir o que tinha a dizer. Esse anti-
criticismo de hoje é perigoso. 

A crítica de cinema 
perdeu sua relevância? 
Em parte. Há duas coisas: uma é a crí-
tica muito boa que cresceu na inter-
net. Você tem a Contracampo, hoje 
meio cambaleante, a Cinética, a Cine 
qua non, uma série de publicações que 
se valem da internet, um meio barato, 
aproveitando uma geração que se for-
mou quase espontaneamente, que não 
tem lastro cultural de cinema para isso 
mas tem um olhar forte. Foi uma re-
novação para a crítica e, espero, para 
o cinema, pois alguns já partiram pa-
ra a realização. Mas é grupo pequeno. 
Outra coisa é que a crítica é um es-
torvo para grandes lançamentos, ba-
seados na publicidade massiva. Hoje 
a crítica, como instituição, é tida co-
mo hostil. Porque o lado oposto não 
é o filme, mas a publicidade. Você faz 
um filme, gasta 500 milhões, leva jor-
nalistas para as filmagens; traz atores 
para entrevistas "exclusivas" que todo 
mundo tem; making-of em que todo 
mundo fala bem de todo mundo, etc.. 

É claro que a crítica será um estorvo. 
Mas nunca determinante. Se você faz 
Titanic, o público que irá ou deixará 
de ir independe da crítica. 

Como se identifica uma 
resenha crítica bem feita? 
Sou um pouco da ordem da evidência. 

É como rastilho de pólvora, algo que se 
percebe se a pessoa é do ramo ou não. 
Porque há pessoas que vão pelo faro. 
Os professores têm um caminho mais 
tortuoso. Como nunca me dediquei a 
estudar a crítica - sou crítico por aca-
so - não me preocupo em diferenciar 
uma coisa da outra. Um dia me disse-
ram: "Você quer escrever crítica?". "Tá 
bom". Estava sem emprego e fui. Ago-
ra, há o clichê nesses tempos de inter-
net: o cara pesquisa o que dez críticos 
dizem e tira uma "média". 

O roteiro de cinema 
melhorou no Brasil? 
Conversa mole. O cinema brasileiro 
buscou evoluir tecnicamente, mas me-
canicamente. Ele se assenhorou de cer-
tos modelos. Há hoje uma bibliografia 
que o bota mais ou menos a par de uma 
certa mecânica textual. Vejo assim: há 
um modelo de escrever romances? Até 
existe. Há aquele romance americano, 
em que você conta três ou quatro his-
tórias separadas, mais adiante todos se 
encontram. Há esse tipo de estrutura, 
que acho meio insuportável. Mas você 
não pergunta para o Kafka como é que 
se escreve um romance. Você intui e in-
venta. E claro que, se você nunca en-
trou num cinema, será incapaz de escre-
ver um roteiro. Mas se viu um monte de 
filmes, e escreve, é capaz de escrevê-lo. 
Digo a meus alunos: um roteiro precisa 
saber o que quer dizer, não que técnica 
vai usar. É a última das coisas. Claro que 
há assuntos que são técnicos, e há mace-
tes a que se pode recorrer. Mas se você 
vira uma coletânea de macetes, não dá 
em nada. Veja o Capitão Nascimento, 



de Tropa de Elite. Há ali a absorção de 

um modelo estrangeiro de fazer as coi-
sas. Mas tem também algo original: ele 
trata de um profissional. Quando se fala 
de policial, no Brasil, se pensa no poli-
cial que é bandido, corrupto, o diabo a 
quatro. E de repente surge o Nascimen-
to, e o que ele tem de fascinante? É pro-
fissional, algo a que a população aspi-
ra. Na invasão do Morro do Alemão, o 
tempo todo se falava de Bope. O Bope 
virou padrão, uma espécie de SWAT. E 
a invasão, me parece às vezes, só foi pos-
sível porque existiu o filme. Como se o 
filme tivesse motivado a crença de que 
aquilo seria possível. E uma volta ao ve-
lho cinema, à crença na imagem. 

Há o "roteiro ideal"? 
Não, embora o roteiro tenha regras 
que, em princípio, se podem seguir. Por 
exemplo, é óbvio que o clímax não é 
no início, mas no fim do roteiro. Há 
"curvas" de interesse. E a menos que 
se faça um Indiana Jones, que parece 
montanha-russa, o tempo todo frené-
tico, há um momento de ação e depois 
um de reflexão, de estabilização do que 
ocorreu. Só depois se parte para outra 
ação, e entre altos e baixos você esta-
belece um "crescendo", porque a his-
tória maior tem de estar lá em cima. 
Pode haver reviravoltas, que são inte-
ressantes em narrativas. Num policial 
com perseguição, você pensa: "Agora, 
vão pegar o cara", mas ainda tem 40 
minutos de filme, algo está errado. Aí 
vai ver, não está, porque há uma revi-
ravolta e o cara fugiu... Tudo volta à 
estaca zero. Se você trabalha num rit-
mo industrial, isso faz sentido, mas se 
você é um diretor como Michelangelo 
Antonioni, não faz. 

Ritmo industrial engessa 
roteiros à Hollywood? 
Essa questão não é de agora, está aí des-
de 1920. Hollywood é uma indústria 
mesmo, como fábrica. Há vários rotei-

ristas: este escreve bem cena de amor, 
aquele faz a de ação, e assim vai. Aí tem 
o roteirista que "fecha" tudo e assina. 
Quanto se investe num filme desses? Se 
"barato", uns US$ 100 milhões, muito 
dinheiro. E se você é o cara que botou 
esse dinheiro no filme, vai querer que 
ele volte. Em primeiro lugar há a efi-
cácia econômica. Diferente do Brasil, 
onde quase tudo é incentivo fiscal. Por 
que vemos agora o Apocalypse Now 
(1979), versão "redux", com uma ho-
ra a mais? Porque se o Coppola tives-
se feito o filme assim, haveria sessões a 
menos no cinema e teria rendido me-
nos. Agora, o filme com uma série de 
coisas a mais, dá pra ver que é muito 
melhor do que o foi na época. 

Fugir do roteiro deve ser 
doloroso, nesse sentido... 
Há diretores que têm uma visão, e so-
frem por isso. Mas há outros que não 
têm um ponto de vista muito claro. 
Muita gente acha que o importante é 
haver bom roteiro. Claro que é. Com 
a prática, a gente passa a perceber se 
fulano tem um ponto de vista, algo 
que permanece de um filme pro ou-
tro. E pode mudar o roteirista e a equi-
pe, mas isso permanece. Para manter 
a independência, o Eric Rohmer, dire-
tor francês falecido há pouco tempo, 
filmava histórias com até quatro ato-
res e três técnicos, para tornar o filme 
barato. Dizia: "Se faço um filme de su-
cesso, tomo as providências para que o 
seguinte seja um fracasso", porque as-
sim não ficava preso a isso. 

Os filmes do Rohmer são 
muito verbais... 
Muitos diziam que ele deveria escrever 
livros, porque seus personagens falam 
muito. Mas quanto mais falam, mais 
se percebe a distância entre fala e ima-
gem. O personagem fala uma coisa mas 
a imagem lhe diz outra ligeiramente di-
versa. Então há espaço para o equívo-



co. Ao mesmo tempo, o Rohmer é fiel 
a algo francês, que é a verbalidade - os 
franceses se expressam muito verbal-
mente e são precisos no falar. Dizem o 
que pensam. Mas o que o francês pen-
sa é o que é? Então o cinema do Roh-
mer é sobre o engano, daí a impressão 
de que ele é superliterário. 

Até que ponto um roteiro 
define qualidade da obra? 
O cinema é imagem, o resto é subsidi-
ário. O roteirista de Janela Indiscreta 
(1954) dizia que Hitchcock o ensinou 
a contar uma história sem palavras. As 
imagens é que têm de contar a história. 
O [diretor] John Ford trabalhava com 
roteiristas de primeira. Isso que está em 
palavras, como faço para transformar 
em imagens? O roteiro pertence ao do-
mínio literário, que integra o cinema. 
Pode-se discutir se o cinema é mais ar-
te narrativa ou plástica. Mas me pare-
ce indiscutível que não é bom nem útil 
ao cinema e à literatura transformar o 
roteiro no centro do filme. 

A incursão pela literatura 
influenciou sua crítica? 
Não. Sou próximo, por formação, da 
literatura. O sonho da minha mãe era 
escrever a biografia do Machado de As-
sis. E não gostava de Guimarães Rosa, 
que lia e não entendia. Para meu pai, 
que viveu no interior, Rosa era uma 
dicção familiar. Vivi no meio dessas 
discussões. Tanto que, aos 9 anos, já 
tinha um livro de poesias, obviamente 
ridículo [risos]. O cinema entra na mi-
nha vida na adolescência, quase como 
uma aspiração. Mas quando escrevo o 
romance Casa de Meninas (1987), ele 
parte de um roteiro que eu tinha escri-
to. O cinema é arte do acontecer, feno-
menológico por excelência, e o roman-
ce é do acontecido, em que você conta 
o que já ocorreu. No cinema, o presen-
te é perpétuo. O romancista diz: "Fu-
lano está pensando nisso e tem tal in-

tenção". No cinema jamais você entra 
na mente, só na imagem de alguém. É 
com a figura que você tem de falar. 

O cinema fez a imagem 
virar tônica da literatura? 
Sim. A influência é visível sobre cer-
tos escritores. Há Invenção de Morel 

[de Adolfo Bioy Casares], que é "filme", 
mas ninguém consegue tornar cinema. 
Só pode existir mentalmente. Não co-
nheço um escritor que tenha imagem 
tão poderosa, e nos faça imaginar ime-
diatamente algo, quanto Kafka. Ele 
mostra uma coisa - e são traços, pin-
celadas - sem ser descritivo. Quando o 
leio, de cara me figura algo, e ao ver a 
versão de O Processo, do Orson Wel-
les, me decepciono. Acho difícil essa 
convivência entre o literário e o cine-
matográfico. Mas a ideia de montagem 
no cinema repercute na literatura, as-
sim como há filmes em que a literatu-
ra prima sobre o cinema. 

Por exemplo? 
Penso em Ano Passado em Marienbad 
(1961). O [diretor] Alain Resnais gos-
ta das vozes, diz que para Marienbad 
escolheu um trio delas. O Alain Ro-
bet Grillet [roteirista de Marienbad] 
reclama que a autoria do filme não seja 
atribuída a ele, porque o filme é versão 
literal do que ele escreveu. Resnais só 
executou a coisa. Mas ao fazê-lo, nin-
guém chega a seus pés. É estranho is-
so, a relação do texto com o resulta-
do da imagem. Ela é complexa, e há 
trocas. Muita gente não gosta de ver 
a presença da literatura no cinema, e 
cultiva a ideia de cinema puro. Mas 
André Bazin [ex-editor da Cahiers 
du Cinéma] dizia que o cinema é ar-
te impura — penetrada por literatu-
ra, música, poesia, pelo que você qui-
ser. Se você bota algo de Shakespea-
re no cinema, por pior que seja, algo 
de Shakespeare irá restar. E é interes-
sante essa convivência. 

Text Box
Fonte: Língua Portuguesa, São Paulo, ano 5, n. 68, p. 10-14, jun. 2011. 




