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Introdução

THE LONG AND WINDING ROAD

Jacqueline Cantore

A euforia na produção de séries de tv é generalizada e contagiante 
já faz alguns anos. Nos Estados Unidos, personagens complexos, 
sutis e de moralidade dúbia em enredos brilhantes proporciona-
ram, para taxonomia da imprensa americana, a terceira “era de 
ouro”. Com um número de plataformas de distribuição crescente 
e produções originais que praticamente dobraram desde 2009, 
a era virou “Peak tv”, e já foi até rebaixada para apenas uma era 
“dourada”, correndo o risco de exaustão narrativa. Enquanto isso, 
no Brasil, e em tosca comparação, o mercado criado a partir das 
leis e programas de incentivo à produção televisiva proporcionou 
só uma “corrida do ouro” que nunca chegou a amadurecer, tanto 
em termos criativos quanto financeiros. Ainda há a mesma eufo-
ria, causada mais pelos modelos de negócios do que por grandes 
ideias ou roteiros geniais. Nosso mercado, em ebulição há anos 
e com o eterno potencial de se tornar indústria, não o faz por 
pura incapacidade empreendedora e profissional.
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Nunca se discutiu tanto o processo criativo, nunca se criaram 
tantas escolas e cursos especializados, nunca se quis tanto me-
lhorar a qualidade do que se produz. Os artigos de lei e linhas 
de financiamento foram cruciais para que o cenário de televisão 
por assinatura do país começasse a mudar, mas só teremos efi-
cácia industrial como a americana e variedade de opções quando 
canais e criadores tiverem o mesmo comprometimento criativo 
para alimentar o consumo contínuo e a produção sustentável. 
Produziu-se barato para cumprir cotas e caro porque se podia — 
nada que sustente um mercado que vive de assinantes, audiência, 
produtos que geram negócios e formatos que viram franquias.

Motivada por minha experiência como executiva de canais 
de televisão, criei, em parceria com a produtora Panorâmica e os 
Canais Globo, o que imaginei que seria um importante passo para 
o amadurecimento do mercado de séries de ficção. No início de 
2013, lançamos um evento anual exclusivamente para roteiristas 
de tv, o Programa Globosat de Roteiristas, em que criadores 
de séries de sucesso vinham ao Brasil para compartilhar suas 
experiências consagradas e um pouco de seu legado e processos 
criativos. O erro mais comum no Brasil até então era esperar que, 
no primeiro dia de trabalho, roteiristas começassem a escrever o 
primeiro episódio de uma série. Um convite ao fracasso: sem pa-
râmetro de onde vai a história, do que é bom, do que é engraçado 
ou do que emociona, o roteirista trabalhava sozinho, paralisado, 
diretamente em um episódio. E só depois de enviar seu roteiro 
para um diretor, produtor ou canal é que recebia algum comen-
tário — muitas vezes ambíguo, como “não era bem isso”. Com a 
urgência de entrega e financiamento garantido, a qualidade da 
história geralmente ficava em segundo plano.

Criar uma série não é um processo linear, não acontece da 
noite para o dia, e só avança com cabeças diferentes pensando 
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ao mesmo tempo — em salas de roteiro, onde não se escreve, 
mas se trabalha para que a história fique (oralmente) de pé. Esse 
é um lugar onde há um olhar crítico coletivo. Experiências de 
vida variadas geram histórias diversas e verdadeiras, e as ideias 
que não servem para o grupo, comprometido única e exclusi-
vamente com a história, logo dão espaço para outras com mais 
força e substância. O ego fica do lado de fora, o foco é a série e 
somente a série. O contraste de evolução em relação ao proces-
so individual é enorme. E é a forma de se criar na tv, um meio 
invariavelmente colaborativo.

Se na sala de roteiro de Breaking Bad oito roteiristas levavam 
até três semanas discutindo os dilemas morais que passavam pela 
cabeça do multidimensional Walter White de um único episódio, 
como um roteirista que trabalha sozinho e que não conhece Aris-
tóteles ou Heidegger pode contar uma história sobre redenção 
que surta efeito na audiência? House, o médico não convencio-
nal e misógino, notoriamente inspirado em Sherlock Holmes, 
personagem do (também médico) Arthur Conan Doyle, levou 
quase um ano para ser desenvolvido. E Tony Soprano, da série 
The Sopranos, a pedra fundamental da nova produção de séries 
de tv, é um personagem multifacetado concebido por um autor 
obcecado por Fellini e influenciado por Tennessee Williams e 
Arthur Miller. The Shield, Mad Men, Dexter, Veep… todas essas 
grandes séries tinham uma premissa moral que ajudava o público 
americano a entender sua posição no mundo naquele momento. 
Paradoxalmente, nosso conteúdo parece estar sempre ligado ao 
jornalismo e ao rádio. Por quê?

Eventualmente vamos encontrar histórias que não são apenas 
reflexos da realidade, mas que nos ajudam a entender nosso mo-
mento de vida. Também vamos cultivar a figura do showrunner, que 
é o gestor artístico e quem dá unidade à série, administrando-a 
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do roteiro à produção. Por enquanto, a figura central ainda está 
no diretor, que, por tradição, se sente obrigado a dar uma “mar-
ca” autoral, às vezes até em detrimento da história. E produtores 
também vão investir mais em desenvolvimento, contratando 
roteiristas profissionais que foquem em histórias mais do que 
nas demandas — e por quanto tempo for necessário. Enfim, o 
processo todo ainda será azeitado. Um dia…

Sem dar vazão a tantos projetos e por causa da crise financeira 
global, o Programa de Roteiristas da Globosat foi cancelado na 
sua terceira edição. Mas não me dei por vencida. Conheci Mar-
celo Rubens Paiva numa sala de roteiro e, em nossas conversas, 
acabávamos sempre falando desse assunto, em especial sobre 
como as séries brasileiras ainda estão tão distantes das referências 
estrangeiras. Em vez de apenas resmungar, resolvemos trabalhar 
— e escrever um livro.

A tecnologia continua revolucionando a maneira como con-
sumimos conteúdo. A grande convergência da internet com a 
televisão já aconteceu, possibilitando que o espectador tenha 
cada vez mais intimidade com a história. Nenhum assunto é 
tabu. Hoje, não temos mais apenas três horas de conteúdo ori-
ginal por noite. São muitas plataformas exibidoras e o terreno é 
fértil. Cabe a nós do mercado audiovisual brazuca “step up our 
game” [melhorar nosso jogo], ou seja, aprimorar todas as áreas 
do processo, amadurecendo criativa e financeiramente, para que 
nossas histórias sejam vistas pelo público local e estrangeiro com 
a mesma empolgação.

Séries — O livro é sobre o desenvolvimento dessas histórias, 
séries como as do mercado americano, que tem a produção com 
maior impacto no mundo. É um livro para autores, criadores e 
entusiastas, interessados em aprimorar seu processo criativo.
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SIM OU NÃO AOS MÉTODOS?
Marcelo Rubens Paiva

Minha geração amava tv, nasceu influenciada por ela, acom-
panhou sua evolução e as muitas séries chamadas com desdém 
de “enlatados” pelo meio acadêmico e críticos. Aqui é o país do 
movimento antropofágico e do Cinema Novo. Manuais foram de-
liberadamente rasgados, demos as costas para a grande indústria, 
em especial para o cinemão de Hollywood, e decidimos por conta 
própria fazer uma arte revolucionária, na forma e no tema, em 
que o roteiro era o que menos importava: valia mais provocar o 
espectador, inserir um sentimento de revolta, chamá-lo para uma 
grande revolução, com a câmera na mão e uma ideia na cabeça, 
do que as regras estabelecidas pelo mercado para nos oprimir.

Na faculdade, amávamos Nelson Pereira dos Santos, Glauber 
Rocha, Cacá Diegues, Ruy Guerra e Joaquim Pedro de Andrade. 
Porém amávamos também Hitchcock, Spielberg, Brian de Palma, 
Coppola, Scorsese e Ridley Scott, nomões da grande indústria 
que aprimoraram o método, ao invés de abandoná-lo. E amáva-
mos também seriados.

Me angustia lembrar que, na minha formação na usp (Uni-
versidade de São Paulo), tive apenas uma matéria sobre roteiro; 
quatro meses para explorar e debater o pilar do audiovisual. Nas 
livrarias brasileiras, tinha apenas um livro técnico, Da criação ao 
roteiro, de 1984, do médico e teórico Doc Comparato, autor de 
telenovelas e seriados da Rede Globo, que sentia falta de colabo-
radores especialistas. Logo na apresentação, ele escreveu: “Existe 
apenas uma lei em dramaturgia: não existem leis em dramaturgia”.

Manuais sempre existiram. Aristóteles foi o primeiro autor 
de um de teatro, Poética. Ao analisar tragédias e comédias gregas 
de sucesso, notou um modelo infalível, quase matemático: em 
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todas as peças teatrais, as cenas eram ligadas por ganchos; toda 
cena era importante para a história; se se tirasse uma e a história 
não mudasse, ela era inútil; a trama era conduzida pelas virtu-
des e defeitos dos personagens; os conflitos entre eles, através 
dos diálogos, revelavam suas características; um ponto de virada 
no final trazia uma revelação. Então, Aristóteles descobriu que 
na tragédia os personagens passam de um estado para o outro, 
mudam depois da revelação, traçam uma jornada do ponto A ao 
ponto B. Na comédia, não. E assim se estabeleceu a base de toda 
a dramaturgia futura, que foi para a radionovela, para o cinema, 
para a televisão. Que, claro, pode ser contestada (Brecht e Samuel 
Beckett são dos mais antiaristotélicos dos dramaturgos).

Os manuais que vieram depois utilizam o mesmo modelo: 
divisão de cenas, ganchos, ponto de virada, revelação. Comparato 
fez um manual que muitos no Brasil estudaram nas faculdades 
de comunicação dos anos 1980. Syd Field escreveu o Manual do 
roteiro. Robert McKee publicou seu Story, o manual dos manuais 
dos roteiristas. Tais livros não inventaram as regras do jogo. Assim 
como Aristóteles, viram o que dava certo, o que fazia sucesso, o 
que seguia uma lógica e se repetia.

Um erro da minha faculdade foi associar rádio com tv. Minha 
profissão, meu sindicato, é radialista. Em termos. Para escrever 
para televisão, encontramos abrigo em cursos de dramaturgia, em 
oficinas das grandes produtoras, como O2, empresas de comu-
nicação, como a tv Globo, ou fora do Brasil. Televisão também 
é dramaturgia, também é cinema. Hoje, a usp se redimiu. O de-
partamento de Rádio & tv se juntou com o de Cinema e virou o 
Curso Superior do Audiovisual.

Na minha primeira visita ao Museu Picasso, em Barcelona, tive 
uma epifania. No primeiro andar estavam expostos os estudos 
do pintor: uma anatomia realista de corpos. Sou leitor de mé-
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todos. Para romper com as formas, é preciso antes conhecê-las. 
Depois disso, Picasso pôde virar a pintura do avesso, deixar tudo 
fora de ordem. Eu me lembrei de Antunes Filho, que tocava o 
cpt (Centro de Pesquisas Teatrais) e inovou o gênero depois de 
fazer o chamado “teatrão”, um teatro mais convencional. Ele nos 
fazia estudar Aristóteles, para, depois, negá-lo, se fosse o caso. 
Era necessário antes ter a base, a comparação. E partíamos para 
Física Quântica, a do imprevisível: não se pode prever a locali-
zação exata da partícula no espaço, apenas a probabilidade de 
encontrá-la em locais diferentes. Antunes queria desconstruir o 
ator e a dramaturgia, criar um novo método: o do desequilíbrio.

A ideia deste livro partiu de um intensivo que fiz com Jac-
queline numa sala de roteiro. McKee foi a chave que abriu mi-
nha mente, que me vez ouvi-la e segui-la. Ela é uma especialista. 
Eu poderia adorar uma cena que ela considerava sem beat, mas 
sempre a acatava se me dizia para tirá-la. Eu já sabia fazer ca-
madas de personagens, escaletas, diálogos. Mal sabia fazer uma 
“bíblia”. E aprendi os truques das muitas tramas de uma série, 
seu processo fordista, como uma linha de montagem, e a confiar 
numa sala de roteiro.

Tudo pode ser contestado. O que chamamos de logline, alguns 
chamam de premissa. Ainda existe a confusão entre sinopse e 
argumento. A apresentação de um projeto — a bíblia — é padro-
nizada e sugerida por algumas empresas e editais de audiovisual, 
mas não todos. Fora do Brasil, a bíblia é outra. Já li a bíblia, ou 
o pitch (apresentação), de True Detective, que Nic Pizzolatto fez 
para a hbo. É genial e completamente original. Não segue as 
normas do mercado. Ele vendeu seu peixe e fez uma das séries 
mais deslumbrantes e inovadoras da tv. Pizzolatto foge do perfil 
de autor de série. Era escritor de contos e de romances policiais 
e dava aulas de literatura na Universidade da Carolina do Norte. 
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Virou showrunner e escreveu a primeira temporada (e a melhor) 
sozinho.

Enquanto aqui nós pretendemos responder por que amamos 
séries, como elas surgiram, se desenvolveram e se é possível criar 
um método para escrevê-las (claro que sim), alguém está sempre 
sugerindo algo novo. Porém, o que importa é como contar uma 
história. Convenci Jacque a escrevermos este livro, porque o que 
ela sabia precisava ser compartido. Juntos, dividimos experiên-
cias. Acredito que ele possa ser útil a todos os fãs de séries, aos 
profissionais do mercado e sobretudo aos espectadores.
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