
Robert Mckee é uma espécie de guru dos roteiristas de 
Hollywood. Em seu portfólio, alunos seus já levaram 
mais de 50 estatuetas do Oscar e 170 prêmios do 

Emmy. Entre seus ex-alunos está, por exemplo, Peter Jackson 
(O senhor dos anéis). Em resumo: quando os produtores de 
Hollywood estão em apuros, chamam Robert Mckee - hoje 
com 71 anos - para ajudar a melhorar os roteiros de filme.

No entanto, é justamente esse guru do cinema norte- 
-americano que vem bradando, nos últimos anos, a ideia de 
que Hollywood está em crise de criatividade e que a TV dos 
EUA vive sua era de ouro. Isso mesmo, o centenário cinema 
norte-americano - responsável por clássicos memoráveis 
como Cidadão Kane (1941) e O poderoso chefão (1972) - é 
hoje menos importante do que a “telinha”, voltada exclusi
vamente para o lucro e o sucesso de audiência.

Quando e por que Hollywood inverteu a posição com a 
TV nos Estados Unidos? A resposta é mais longínqua do que a 
própria existência da televisão. E um dos primeiros “culpados” 
disso se chama Charles Chaplin.

Chaplin foi uma dos primeiros profissionais ditos “com
pletos” de Hollywood. Ele era ator, diretor, roteirista na maio
ria das vezes e, mais importante, produtor de seus próprios 
filmes. Isso quer dizer que ele controlava a ideia (roteiro), a 
transformação da ideia em audiovisual (direção), a grana do 
filme (produtor) e ainda executava de frente tudo isso (ator). 
Quando criou seu tipo memorável, Carlitos, antes mesmo do

surgimento do som, fez tanto sucesso com o personagem que 
decidiu repeti-lo em novas situações. Estava, talvez sem querer, 
solidificando o conceito de franquia no cinema: um produto 
(personagem) repetido diversas vezes em novas embalagens 
(história, cenários, coadjuvantes distintos). Mas embora ele 
tenha feito isso nos anos 1910, as franquias em Hollywood só 
foram entrar com força nos anos 1970, especialmente a partir 
de Star Wars (1977), de George Lucas.

E o que a franquia tem a ver com a crise criativa de 
Hollywood? Tudo. Se um estúdio - ou todo o sistema hollywoo- 
diano - passa por uma crise, já que Hollywood visa o lucro 
e seus diretores não recebem ajuda do governo - como nos 
países cujo cinema é subsidiado, como o Brasil -, os produtores 
de Hollywood tendem a concentrar seus recursos financeiros 
nos projetos com menor risco possível, ou seja, nas franquias. 
E como Hollywood até agora não se recuperou totalmente da 
crise financeira de 2008, são as franquias que explicam por que 
temos visto tão poucos roteiros originais no cinema e muitos Se 
beber não case 2, Kungfu panda 2, Harry Potter 8, Madagascar 
3 etc. Afinal de contas, se deu certo uma vez, por que não daria 
certo novamente? E então a franquia é explorada à exaustão - a 
ponto de se dividir um livro em dois para lucrar mais, como 
ocorreu com Harry Potter e Crepúsculo.

Robert Mckee já citou, em algumas entrevistas, que 
acha que Hollywood está demasiadamente politicamente 
correto, com medo de ofender - um receio que a arte nãoA ut
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pode ter. No entanto, embora a TV tenha fama de ser mais 
comercial, é ela quem tem tentado, nos EUA, abarcar vá
rios níveis sociais e seus complexos gostos. Ele diz que os 
roteiros para TV no país não têm limitação de assuntos, 
pode-se falar de política, sexo, religião e corrupção de forma 
ousada, pois como a competitividade entre as produtoras 
de conteúdo para TV é alta nos EUA, todos querem fisgar o 
público alheio. Ganha aquele que seduzir o público logo nos 
primeiros episódios, evitando o cancelamento da série e, se 
seu ritmo continuar surpreendente, garantindo contratos 
para mais e mais temporadas.

Time de roteiristas
Mas essa não é, de fato, a principal razão do sucesso da TV 

nos EUA, afinal de contas, os estúdios de Hollywood também 
competem entre si toda semana. O que explica, então, tantos 
astros do cinema quererem migrar para a TV - um movimen
to antes impensável até os anos 1990 - e, inclusive, diretores e 
roteiristas abandonarem a telona e irem para a telinha? Uma 
das razões pode ser o ego.

Enquanto o cinema alimenta o glamour profissional - 
graças ao sucesso comercial, de crítica e de festivais como o 
Oscar - nas séries de TV, o ego do roteirista deve ser deixado 
em segundo plano. Não se faz o que quer na TV, aliás, não se 
faz sozinho. Enquanto os filmes são escritos quase sempre por 
um roteirista e alguns assistentes, as séries de TV nos EUA 
são escritas a seis, oito e até dez mãos, todas de pesos iguais. 
Um time de roteiristas pensando junto nos detalhes de cada 
minuto, nas reviravoltas da trama e dos personagens.

Além disso, o tempo está a favor da TV e contra o cine
ma. É preciso tempo para dar profundidade à personalidade 
dos personagens principais, só que o cinema tem pouco mais 
de duas horas para fazer isso - e quase nunca faz, uma vez 
que a linguagem norte-americana privilegia a ação e a aven
tura, nem sempre a densidade do personagem. Já a televisão 
tem tempo de sobra para ter tudo isso. Além de oferecer o 
prato preferido do público norte-americano - cenas de ação 

as séries também viciam o telespectador, pois, em vez de

duas horas, ele acompanha a “vida” dos personagens por 
quase 100 horas - dependendo do número de temporadas 
de uma série. Resultado: se a série tem um bom time de 
roteiristas, eles serão capazes de brincar com o tempo como 
se fosse um jogo de xadrez (Lost), imaginar o fisicamente 
inimaginável nas mãos humanas (Fringe), envolver o pú
blico no passado conturbado do protagonista (Mad Meti), 
acompanhar amigos e a interação de suas personalidades 
ao longo dos anos (Friends), ou mesmo não falar sobre nada 
especificamente (Seinfeld). As chances de sucesso então são 
altas, pois é como se o público se sentisse “íntimo” de quem 
eles conhecem tão bem porque ficaram “perto” por horas.

O Brasil vive uma situação quase inversa. Enquanto é no 
cinema que vemos ousadia de linguagem, como em Cidade 
de Deus (2002), Amarelo manga (2002), Jogo de cena (2007) 
e, recentemente, O som ao redor (2012), as novelas brasileiras 
minguam audiências cada vez menores. As razões podem ser 
muitas: o medo de chocar e afugentar o público - o beijo gay 
que até hoje não saiu na TV Globo - o sistema de escrita das 
novelas - calcadas na mão de um único autor e alguns assis
tentes de peso menor - ou talvez porque toda a produção fica 
nas mãos de poucos (Globo e Record), sufocando a saudável 
competitividade das produtoras norte-americanas, ávidas 
para emplacar seus produtos no horário nobre televisivo de lá.

Ainda assim, nem mesmo a televisão brasileira pode mais 
se dar ao luxo de fazer o público esperar nove meses para des
cobrir “quem matou Odete Roitman”. É muito pouco, quase 
nada, para quem dedica tantas horas em frente a um produto. 
É onde as séries norte-americanas arrasam: matam persona
gens principais no meio da temporada, a gravidez esperada 
vem no segundo episódio, a união do casal está logo ali e os 
mistérios são desvendados ao longo de todos os episódios. 
Com muitas mãos, dinheiro, sede de ousar e menos egos, as 
séries televisivas dos Estados Unidos justificam, quase sempre, 
o simples ato de ficar em casa. B
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Caixa de texto
Fonte: Cult, São Paulo, ano 16, n. 184, p. 12-13, out. 2013.




