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Mais cursos preparam quem quer seguir carreira na área
Começar na carreira de rotei-

rista já é difícil, mas descobrir
como se tornar um profissional
de destaque na área é ainda me-
nos óbvio. Para começar, não
existe uma faculdade específica
como no caso dos médicos ou
dos engenheiros. Pode se candi-
datar à profissão, basicamente,
quem gosta de escrever. Entram
nesse grupo bacharéis em cine-
ma, letras, direito, publicidade,
filosofia e todo e qualquer cida-
dão que se sente confortável no
mundo das letrinhas.

A diversidade dos currículos
das estrelas do ofício sugere al-
guns caminhos. O americano
Robert McKee, conhecido pro-
fessor de roteiro em razão dos
seminários que dá ao redor do
mundo, formou-se em literatura
e depois em cinema. É o autor de
“Story ”, um dos livros mais cita-
dos por aspirantes à carreira de

roteirista, publicado em 1997. O
também americano Matthew
Weiner, “showrunner ” da série
“Mad Men”, estudou filosofia, li-
teratura e história e fez um mes-
trado em cinema e televisão.
Weiner ficou conhecido pelo su-
cesso do seriado e por ter assina-
do um contrato estimado em
US$ 30 milhões para realizar
suas três últimas temporadas.

No Brasil, Bráulio Mantovani,
indicado ao Oscar de melhor rotei-
ro adaptado por “Cidade de Deus”,
formou-se em língua e literatura
portuguesa e fez uma pós-gradua-
ção em roteiro cinematográfico.
Thelma Guedes, roteirista da Rede
Globo, também se formou em le-
tras e fez uma pós em literatura.
Ela escreveu “Cordel Encantado” e
trabalha na próxima novela das
seis da Globo, “Joia Rara.”

Na opinião de Newton Canni-
to, presidente da Associação dos

Roteiristas (AR), a formação em
letras e literatura tende a ser o
melhor caminho para quem de-
seja seguir a carreira. Contudo,
ele mesmo percorreu outro tra-
jeto. Ex-secretário do audiovi-
sual no Ministério da Cultura e
autor de vários livros sobre cine-
ma e televisão, ele concluiu a
graduação em cinema e fez mes-
trado e doutorado em cinema.

Ana Luiza Azevedo, sócia-fun-
dadora da Casa de Cinema de
Porto Alegre, entende que a for-
mação do roteirista no Brasil
ainda é muito autodidata. “É ler
e escrever, escrever, escrever...”,
afirma a cineasta, premiada por
filmes como o longa-metragem
“Antes que o Mundo Acabe”. Pa-
ra ela, a carga horária da disci-
plina de roteiro nos cursos de
graduação em cinema não é su-
ficiente para a formação.

Uma opção é investir em pro-

gramas de especialização e com-
plementar com laboratórios e
oficinas, além de participar de
debates e eventos. Há alguns cur-
sos livres realizados regularmen-
te (veja o quadro com algumas das
opções nesta página) e outros es-
poradicamente. No ano passado,
por exemplo, a Casa de Cinema
de Porto Alegre e a Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia,
em Vitória da Conquista, realiza-
ram cursos de curta duração.
Neste ano, o projeto Ficção Viva,
em Curitiba, o Festival Varilux de
Cinema Francês, no Rio e Janeiro,
e o Centro de Estudos de Mídia,
Entretenimento e Cultura (Ce-
mec), em São Paulo, promove-
ram imersões na área.

Na semana que vem, roteiris-
tas, executivos e artistas vão dis-
cutir textos, estilos e o mercado
na Casa do Autor Roteirista, um
evento paralelo à Festa Literária

Internacional de Paraty (Flip). É
uma forma de aprender ouvindo
e debatendo com os profissio-
nais do setor, como Antonio Ta-
blet, do “Porta dos Fundos”, e Ri-
cardo Linhares, que fez o remake
da novela “S a r a m a n d a i a”. A Se-
cretaria de Audiovisual, ligada ao
Ministério da Cultura, também
trabalha para oferecer um curso
regular até dezembro.

No início do ano que vem, a Glo-
bosat vai realizar mais uma edição
do programa de desenvolvimento
de roteiristas. Letícia Muhana, con-
sultora de programação dos ca-
nais Globosat e diretora do canal
Viva, explica que o objetivo é trazer
mais uma vez o seminário de Ro-
bert McKee. “Queremos desen-
volver e cultivar uma nova gera-
ção de roteiristas. Estamos estu-
dando a possibilidade de trazer
um novo curso e também de es-
tender a duração do programa

para atender mais pessoas”, diz.
Na edição de janeiro, 258 partici-
param do seminário com McKee.

Outra possibilidade é seguir o
que recomenda a cineasta Ana
Luiza e se formar “f a z e n d o”. Para
isso, uma oportunidade é o con-
curso de roteiros lançado pela
Net, o NetLabTV. Os oito selecio-
nados irão assistir a palestras so-
bre o ofício e receberão uma
consultoria e um prêmio em di-
nheiro. Fernando Magalhães, di-
retor de programação da Net,
diz que a contribuição da em-
presa está em reunir na mesma
sala roteiristas e seus clientes fi-
nais — os canais da TV por assi-
natura. “Queremos descobrir
pessoas com boas ideias que
ainda não estão no mercado”,
afirma Magalhães. (KS)

Excepcionalmente hoje não
publicamos a coluna Rumo Certo

O P O RTU N I DA D E

Cresce a demanda por novos roteiristas
Legislação que exige conteúdo nacional nos canais por assinatura amplia campo de atuação no Brasil. Por Karla Spotorno, de São Paulo

LUIS USHIROBIRA/VALOR

O publicitário Tony Goes e a atriz Sílvia Lourenço escrevem juntos um roteiro para a produtora paulista Coração da Selva. Compartilham a criatividade no “writer ’s room” de uma nova série de TV

O mercado audiovisual aque-
ceu de vez. Como nunca, procu-
ram-se boas ideias e roteiristas
capazes de capturar a atenção
dos 52 milhões de espectadores
da TV por assinatura no Brasil.
O zum-zum-zum em torno do
profissional de roteiro ficou
ainda mais alto nos últimos
meses, porque as empresas do
setor se veem às vésperas da en-
trada em pleno vigor da chama-
da lei da TV paga. A legislação,
que vigora parcialmente desde
o ano passado, passará a exigir
3h30min de produção nacional
por semana nos canais por assi-
natura a partir de setembro.

Nos cálculos da Agência Na-
cional do Cinema (Ancine), o
aumento significa que a produ-
ção audiovisual no Brasil preci-
sará passar das atuais 400 horas
por ano para mais de 2 mil. Pelo
que diz seu presidente, a Anci-
ne não permitirá que o cumpri-
mento da lei se dê na base do
vale-a-pena-ver-de-novo-e-de-
novo. “Não admitiremos que
haja reprises excessivas”, afir-
mou Manoel Rangel, dire-
tor-presidente da agência.

Como indica Rangel, a lei cha-
coalhou o setor de audiovisual
no Brasil. O número de produto-
ras independentes passou de
175 para 329 nos últimos 18
meses, segundo a Associação
Brasileira de Produtoras Inde-
pendentes de Televisão (AB-
PITV). “Percebemos que há, não
apenas uma demanda por rotei-
ristas, mas por formatos que
possam ser exportados pelos ca-
nais estrangeiros que estão no
Brasil”, afirma Mauro Garcia, di-
retor-executivo da ABPITV. Na
agenda cultural de várias cida-
des, cresce o número de cursos e
eventos nessa área (leia abaixo).

A lei provocou muito mais do
que aquecer o mercado de au-
diovisual. Por um lado, elevou a
profissão de roteirista a um dos
ofícios com maior potencial de
valorização no país. Por outro,
revelou as fragilidades da carrei-
ra e também a imaturidade do
setor audiovisual no Brasil como
uma indústria. Uma dessas fra-
gilidades é a questão da remu-
neração. O problema é mais
complexo do que simplesmente
o valor dos cachês, segundo di-
zem os profissionais. Trata-se da
forma como o mercado está or-
ganizado. Ao contrário das
emissoras da TV aberta, os ca-
nais por assinatura normalmen-
te não produzem o conteúdo
que exibem. Compram de pro-
dutoras independentes que, por
sua vez, compram as ideias e os
textos de roteiristas freelancers.

“O grande problema é que, ge-
ralmente, não há verba para o de-
senvolvimento do roteiro na pro-
dução independente”, diz
Newton Cannito, presidente da
Associação de Roteiristas (AR) e
premiado pelo roteiro da série
“9mm: São Paulo”. Algumas pro-
dutoras já estruturaram áreas de
criação e desenvolvimento de
novas ideias, mas muitas ainda
propõem que o roteirista traba-
lhe “no risco”. É uma forma ele-
gante de dizer que o trabalho só

será remunerado quando e se for
contratado por um canal. Canni-
to e a AR reclamam dessa prática.
Recomendam que os profissio-
nais insistam com seus contra-
tantes no cumprimento de uma
tabela que está no site da associa-
ção (www.artv.art.br). Ali, um ro-
teiro de teledramaturgia com 60
minutos deve remunerar o pro-
fissional em R$ 10,4 mil.

Para os roteiristas ouvidos pela
reportagem, essa situação é uma
consequência da história das
produtoras independentes no
Brasil. A maioria surgiu para
atender a publicidade. Eram con-
tratadas para executar um rotei-
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Por onde começar
Conheça alguns dos cursos livres ou de pós-graduação que podem ajudar na formação do candidato a roteirista
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ro e imprimir seu estilo a partir
da figura do diretor. “A cultura
do audiovisual no país valoriza
muito o diretor”, diz Patricia
Oriolo, diretora da AR e roteirista
de programas como “Supernan -
ny ”. A carreira de roteirista pode,
portanto, não sair tão rentável e
glamurosa como se espera.

Essa parte da história o publi-
citário Tony Goes pode dizer que
conhece bem. No início deste
ano, abriu mão da carreira de
redator publicitário e da cartei-
ra assinada por uma grande
agência para trabalhar como
roteirista. Por ora, vai ganhar
metade do que recebia e aderir

à vida de freelancer. Ele não de-
monstra estar incomodado. En-
tende que o mercado está se
reorganizando e que vale arris-
car. Afinal, a demanda está
mais promissora que no início
da década passada, quando ele
havia feito exatamente o mes-
mo movimento, mas teve de
voltar atrás porque o mercado
estava mais difícil.

Goes retomou a carreira de
roteirista driblando outra fragi-
lidade do ofício no país. Em vez
de trabalhar sozinho, assumiu o
projeto de uma série para a pro-
dutora Coração da Selva — a
mesma de “A n t ô n i a”, entre ou-

tras obras — com a roteirista e
atriz Sílvia Lourenço. Juntos, eles
trabalham numa “sala de escri-
tores”, como dita o jargão im-
portado do inglês (“writer ’s ro-
o m”). É um espaço onde eles tes-
tam ideias, conceitos, arquéti-
pos, diálogos e escrevem. E revi-
sam. E escrevem. E reescrevem.
Para Jacqueline Cantore, consul-
tora do Programa Globosat de
Desenvolvimento de Roteiristas,
essa é a forma correta de escre-
ver roteiros para a TV. “Nos Esta-
dos Unidos, as séries são escritas
desse jeito”, diz Jacqueline, que
voltou ao Brasil depois de 16
anos trabalhando no exterior
para também aproveitar o mo-
mento do mercado.

“Uma cabeça sozinha não faz
t e l e v i s ã o”, afirma Mara Lobão,
sócia da Panorâmica e parceira
do programa da Globosat. A
produtora carioca comporta
atualmente duas “salas de escri-
tores”. Numa, quatro roteiristas
escrevem “Gaby Estrella”, uma
série que estreia no segundo se-
mestre no Gloob, um canal in-
fanto-juvenil. Na outra, quatro
vão desenvolver, para o canal Vi-
va, “Meu amigo encosto”. Esse é
um dos roteiros selecionados
pelo programa Globosat.

Outra fragilidade da carreira
do roteirista no mercado de pro-
dução independente é a pró-
pria carreira e como ela evolui.
Diferentemente de outros ofí-
cios, não há uma clareza sobre
como o profissional começa.

Muitos estreiam oferecendo um
roteiro a uma produtora. “Não
existe uma trajetória explícita
para o roteirista, como há para
quem quer seguir carreira na
d i r e ç ã o”, afirma Ana Maria
Giannasi, coordenadora da gra-
duação em audiovisual do Cen-
tro Universitário Senac, em São
Paulo. O roteirista e professor
Aleksei Abib concorda. “Vai de-
morar para o roteirista ganhar
um plano de carreira”, diz Abib,
professor do b_arco.

Enquanto isso não acontece,
os profissionais ingressam na
carreira aproveitando as oportu-
nidades que surgem. Nem to-
das são para escrever. Como
afirma Abib, começa a ganhar
força a consultoria de roteiro
ou “script doctoring”, que pode
render R$ 7 mil, segundo a AR.
“Nesse caso, o profissional não
vai escrever. Vai analisar o rotei-
r o”, diz o especialista, que pres-
tou consultoria para “H o j e”,
longa-metragem em cartaz.

Também falta ganhar força na
carreira do roteirista de TV a fi-
gura do “showrunner ”.  É o res-
ponsável por manter a unidade
criativa do texto ao longo da sé-
rie, assumindo funções de pro-
dutor executivo. Observa orça-
mento, escolha de elenco, loca-
ções. Para Jacqueline Cantore, é
o ápice da carreira do roteirista.
Como sugere o nome em inglês,
é o cara que põe o show para
correr. Ou melhor, é ele quem
corre para o show acontecer.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 jun. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




