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Sempre trabalhando com as palavras, Marçal Aquino é um apaixonado pela leitura 
e pela escrita. Autor de vários livros adultos e infanto-juvenis, como “A Turma da Rua 
Quinze”, além de roteirista de filmes como “O Cheiro do Ralo”, estrelado por Selton 

Mello e dirigido por Heitor Dhalia, e “O Invasor”, do diretor Beto Brant, escreveu muitos 
livros policiais e contos. Ele conversou com a LIVRO num domingo durante o 4º Fórum 

das Letras, evento literário que acontece anualmente em Ouro Preto, Minas Gerais, e 
contou histórias e detalhes sobre sua paixão pelas palavras e pelas boas histórias. Marçal, 

que não se lembra de ver livros em sua casa durante a infância, adorava “Moby Dick” e 
outros livros de aventura e recebeu incentivos, ainda na escola, para começar a escrever.
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Revista Livro | O que veio primeiro na 
sua vida: os livros, o jornalismo ou os 
roteiros? 

Marçal Aquino | Eu conto a história 
da seguinte forma: eu queria ser escritor 
quando eu tinha uns 14 anos. Antes eu lia 
gibi e desenhava histórias em quadrinhos. 
Ali na adolescência, 13 para 14 anos, eu 
comecei a fazer a transição para o livro. 
Lia Monteiro Lobato, livro de aventura. 
Eu saquei que o desenho poderia ser 
substituído pelo livro, com mais prazer. Isso 
mexeu com a minha imaginação. Foi uma 
transição de linguagem mesmo, a primeira 
que eu tive na vida. Evidentemente, eu 
não poderia pensar em ser escritor por 
profissão. Eu ainda tinha que escolher uma 
profissão, então fui para o jornalismo.

Eu fazia jornalismo, gostava, e fazia 
literatura, que era meu grande barato. 
Era uma forma de financiar meu sonho. 
O cinema chegou mais tarde. Eu sempre 
gostei como espectador, sou cinéfilo, gosto 
de cinema, mas nunca pensei em trabalhar 
com cinema. Se a literatura já é uma coisa 
complicada, imagina o cinema! Eu costumo 
dizer que de atividade economicamente 
inviável, já me basta a literatura. Mas aí 
aconteceu uma coisa que eu não esperava. 
Um diretor de São Paulo, o Beto Brant, leu 
um livro meu e resolveu adaptar o conto, 
fazer um curta-metragem. Nem passava 
pela minha cabeça fazer roteiro, nada 
disso, mas a gente ficou amigo.

RL | Qual foi o conto que ele 
adaptou? 

MA | O conto se chama “Onze jantares”, 
está no livro chamado “As Fomes de 
Setembro”. O Beto achava que dava 
um curta bacana e eu falei, “claro, pode 
ir”. Ele se surpreendeu muito com o 
meu conhecimento de cinema. A gente 
estabeleceu um diálogo sobre cinema, 
literatura, e ficou amigo. Quando ele 
foi partir para o primeiro longa dele, em 
1994, ele me pediu um texto. Eu não tinha 

um romance para passar para ele. Mas eu 
tinha um conto que era para ter sido um 
romance, que eu não consegui terminá-
lo como romance, mas acabei publicando 
como conto, se chama “Matadores”. 
É uma coisa que se passa na fronteira 
do Brasil com o Paraguai, herança de 
reportagem que fiz lá, e depois resolvi 
fazer uma ficção daquilo. O Beto pegou 
esse texto e adorou. Ele contratou dois 
roteiristas, Fernando Bonassi e Vítor Navas. 
E eles trabalharam durante um ano e meio 
nesse roteiro, fizeram três versões. Eu 
acompanhei bem esse trabalho, mas não 
conseguiram satisfazer o Beto. Ele falava 
“falta alguma coisa nesse roteiro”. Numa 
mesa de bar falei para o Beto: “Sabe o 
que falta no seu roteiro?”. E contei a parte 
que eu não tinha escrito. Ele falou “é isso 
que falta”. Aí ele me chamou para mexer 
no roteiro com ele. Nós trabalhamos e 
reescrevemos integralmente. A partir daí 
eu virei um roteirista, por trabalhar com 
ele. Foi mais uma passagem de linguagem 
para outra, contar histórias dentro da 
linguagem do roteiro. Embora eu não me 
considere roteirista, eu prefiro pensar que 
eu sou um escritor que escreve roteiros.

RL | Quando você decidiu ser 
escritor? 

MA | Eu comecei, parece até pecado 
falar isso, com poemas. Por alguma razão 
misteriosa, acho que isso é muito comum. 
Quando você começa a escrever, você 
começa a fazer poesia. Porque acha mais 
fácil, não me pergunte o porquê. Com 
o tempo eu percebi: não dá para fazer 
poesia, meu negócio é a prosa. Depois eu 
comecei a contar umas histórias, lá pelos 
16 anos. Eu lembro que eu tinha um 
colega no colegial que escrevia também, 
então a gente trocava experiências. A 
gente trocava textos, comentava e tal o 
texto um do outro. Comecei a publicar 
num jornal da cidade [ele é natural de 
Amparo, no estado de São Paulo], tinha 

O que é um roteiro?

É um guia feito por escrito do 
que vai acontecer em um filme. O 
roteiro é uma descrição detalhada 
do que deve ser filmado para 
produzir as imagens que irão 
contar uma história no cinema. 
Ele fala de lugares, ações e 
diálogos entre os personagens. 
No filme “Cidade de Deus”, a 
cena em que Buscapé chega à 
praia era assim no roteiro:

EXT. PRAIA - DIA 60 (CENA 
EXTERNA, PRAIA)

Vários uniformes escolares 
dobrados ou simplesmente 
jogados sobre a areia da praia. 
Câmera sobe, revelando Busca-
Pé e Barbantinho tirando os 
uniformes. Eles usam sungas no 
lugar das cuecas.

Busca-Pé pega na mochila uma 
camerazinha tipo Xereta

CARACTERES em 
superposição: ANOS 70

BUSCA-PÉ (VOZ EM OFF)
Eu cresci paradão na idéia 

de um dia ter uma câmera 
fotográfica. E como todo pobre, 
eu tive que começar de baixo: eu 
consegui comprar a câmera mais 
vagabunda do mundo.

MULHERES de biquini passam 
diante deles: bronzeadas, lindas, 
gostosas.

Busca-Pé e Barbantinho olham 
“babando”. Busca-Pé começa a 
enquadrar.

PONTO DE VISTA DA 
CÂMERA DE BUSCA-PÉ

Mulheres na praia.
BARBANTINHO (em off)
É por isso que eu quero ser 

salva-vidas. Já pensou? Um dia 
inteiro na praia, vendo passar 
essas... essas...



24 LIVRO

Só que eu lia de uma forma desordenada. 
Como eu não tinha orientação, eu ia à 
biblioteca e pegava livros. Por curiosidade. 
Às vezes pegava pelo título, às vezes lia 
um livro do cara, gostava e ia ler outros. 
Era assim que funcionava para mim. Eu 
só tive orientação já no colegial. Uma 
professora maravilhosa sacou que eu 
gostava de poesia e me orientou. Ela dizia 
“tá, você fala de Drummond, mas você já 
leu Murilo Mendes?” .Não, não tinha lido. 
“Já leu Manoel Bandeira? Já leu Jorge de 
Lima? João Cabral de Melo Neto?”. Eu me 
lembro dessa professora fazer um desafio 
para mim. Ela pegou um verso do Cruz e 
Souza, dois versos na verdade, me passou e 
disse: “escreva uma prosa sobre esses dois 
versos”. Eu abri o conto com os dois versos 
e contei uma história. Ela olhou e me disse 
“você é um escritor”. Ouvir isso aos 17 anos 
de uma pessoa que você admira tem um 
peso muito legal. 

RL |  E antes de ter orientação para 
chegar aos livros, como você encontrou 
a leitura? 

MA | Minha casa não tinha livro, não era 
uma coisa comum, eu venho de uma família 
que morava em fazenda e não tinha essa 
tradição de livro em casa. Eu brinco que não 
tinha nem lista telefônica. Mas era mais uma 
curiosidade mesmo. Chegava o Natal, e o 
que eu queria ganhar? Queria ganhar livros! 
Então ficou fácil. As pessoas me compravam 
livros. E quando as pessoas te vêem com o 
livro, vêem você lendo, escrevendo, sentem 
que você está direcionado para aquilo... 

eu respondia, “não estou dizendo que 
é verdade, tô dizendo que são as férias 
que eu gostaria de ter”. Então começa 
por aí, essa coisa de você sentir absoluta 
liberdade, de que nada pode impedir 
você de contar aquilo que você quer. Esse 
foi o grande desejo meu. Eu me lembro 
que eu pensei assim “eu posso dizer que 
eu estava em Paris”. Eu tinha 16 anos 
e escrevi uma história de gângster em 
Chicago, por exemplo. E eu nunca pus 
o pé em Chicago até hoje. Eu descrevia 
a cidade, claro, provavelmente com base 
naquilo que eu via no cinema. Eu me vejo 
muito mais como contador de histórias 
do que propriamente com um escritor, 
preocupado com linguagem. 

RL | E além desse conto, o Minsk, 
algum livro te marcou? 

MA |“Moby Dick”. Eu li quando eu estava 
no que seria hoje a oitava série. Eu estava 
apaixonado pelo livro. Eu não queria jogar 
futebol. Todo mudo queria jogar futebol, e 
eu falava “não”. Eu queria voltar para casa 
para continuar lendo. “Moby Dick” é um 
livro grande e eu estava tão apaixonado 
que queria saber o que acontecia... Então, 
Monteiro Lobato, os livros de aventura, 
Jack London, eu tive acesso a essa literatura 
maravilhosa, os romances de capa e espada 
[era o nome dado aos livros que contavam 
histórias de cavaleiros que lutavam com 
espadas]. Acho que hoje ninguém lê essas 
coisas. E é uma pena, porque são livros 
de aventura. Foram coisas que realmente 
fizeram a minha cabeça.

um certo gosto por contar essas histórias, 
e é por aí que começa a coisa de escrever 
e querer ser escritor. 

RL | E o que te levou a decidir: “quero 
ser escritor”? 

MA | A paixão pela literatura. Eu lia 
contos, eu li Minsk, do Graciliano. É o 
conto de um periquito que uma menina 
ganha, a Luciana. E é uma provocação do 
Graciliano. Ele é comunista e para criticar 
a ditadura do Vargas, ele cita Minsk, que é 
uma cidade da União Soviética. Claro que 
é impossível o que ele diz no conto, mas 
é maravilhoso! É mais ou menos assim: a 
Luciana ganha o periquito de um tio, e tem 
que batizar o periquito. Então ela abre o 
atlas na mesa e solta o periquito em cima 
dele, e o pássaro pára em cima de uma 
cidade chamada Minsk, na União Soviética. 
Ora, não é possível que o periquito vai 
achar essa cidade no atlas para ele colocar 
a pata em cima, isso é uma coisa do 
Graciliano, para provocar. Esse periquito 
tem uma história muito bacana, porque 
a menina tinha mania de andar de costas 
e de olhos fechados. E ela acaba pisando 
no periquito, ela mata o periquito. É uma 
história trágica, na verdade. E eu gostei 
tanto daquilo que pensei “pô, eu quero 
contar essas histórias aí”.

Começei a exercitar nas redações da 
escola. Nas minhas, era tudo mentira, 
óbvio. Pensa na coisa mais idiota que um 
professor pode pedir: minhas férias. E a 
professora lia aquilo, e me falava “isso 
não é possível, isso não aconteceu”. Mas 
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RL | Quando o gênero policial entrou 
na sua vida? 

MA | Isso se acentuou depois que eu 
fui trabalhar como repórter policial, no 
Jornal da Tarde, em São Paulo. Eu fiquei 
interessado, essa coisa de estar no lugar e 
ver...Freqüentar certos lugares mexeu com 
a minha imaginação, bares sórdidos, um 
certo submundo de São Paulo, das boates, 
eu estava lá à cata de informação. De 
certa maneira, isso veio para minha ficção 
com força. Porque aí eu fui fazer uma 
matéria sobre matadores no Paraguai, e 
quando eu voltei de lá estava fascinado, 
querendo contar também uma história de 
ficção sobre aquilo. Isso incrementou um 
pouco mais essa coisa do olhar pra rua. 
Eu sempre tive isso, sempre achei que a 
minha literatura vem da rua. Eu não sei 
fazer literatura sentado, trancado em 
casa. Eu vou pra rua. Eu posso ver um 
tipo, uma frase, ver uma situação que me 
dispara a vontade de fazer ficção. Então o 
submundo passou pela minha experiência 
de repórter e veio para dentro da minha 
literatura por conta disso. 

RL | Seus livros infanto-juvenis 
trabalham muito com o mistério. Como 
você chegou a escrever para jovens e 
por que essa temática? 

MA | No final dos anos 80, o Fernando 
Paixão, que era da Editora Ática, me fez 
um desafio: se eu queria escrever uma 
história juvenil. Eu não tinha idéia do que 
era a Coleção Vaga-Lume. Aliás, eu não 
tinha idéia do que era literatura juvenil, 

porque eu nunca tinha imaginado essa 
escala. Literatura é literatura. Monteiro 
Lobato não é literatura juvenil, é grande 
literatura. Mas naquele momento já existia 
uma literatura voltada para jovens. A 
Vaga-Lume é uma série vitoriosa porque 
ela é estudada: “vamos fazer um livro 
voltado pra faixa dessa e dessa idade, com 
linguagem, experiência e situações que 
interessem esse leitor”. Ou seja, define 
quem é o leitor antes de ter o livro. 

Eu não sabia nada disso. Eu sentei com 
o editor na Ática, achei bárbaro que eu 
estivesse sendo convidado a escrever. 
Normalmente você tem uma dificuldade 
para publicar, e naquele momento o cara 
dizia “você é capaz de escrever um livro?”. 
Claro que sou capaz de escrever! E havia 
outro detalhe: um prazo muito curto para 
escrever. O escritor que tinha combinado 
de entregar um entrou num processo 
de bloqueio criativo e não conseguiu 
terminar. Falei “claro que eu faço”. Tinha 
dois meses para escrever um livro. Em 40 
dias eu escrevi “A Turma da Rua 15”. Por 
desconhecimento, eu fiz aquele livro.  

Só que no momento em que eu comecei 
a dominar os preceitos, as premissas da 
série, da literatura, perdeu a graça. Eu fiz 
mais três textos e me senti completamente 
esvaziado. Porque é o seguinte: se você 
vai escrever para o cara de 14 anos, tem 
que ser sobre o tema “x”, tem que ser a 
linguagem “x”, não pode falar daquilo. 
Esse tipo de cerceamento eu nunca admiti. 
E isso me pareceu esvaziar o “tesão” da 
coisa, de fazer intuitivamente, de você 

mesmo quando está escrevendo não saber 
o que vai sair. Eu gosto da idéia de que sou 
livre para escrever. Na medida em que não 
vivo de literatura, posso escrever o que eu 
quiser. “A turma da rua 15”, na verdade, 
dos quatro livros que eu escrevi para Ática, 
é o que me deu mais prazer. Porque eu não 
sabia para onde eu estava indo. 

RL | Por que você escolheu escrever 
para jovens também no gênero 
policial? 

MA | Porque a série tem mais esse lado, 
da aventura dos policiais. Ao contrário 
de outros gêneros, o policial tem aquela 
coisa: se você for fisgado, você vai até o 
fim. Era esse o desafio: pegar o meu leitor. 
Eu sempre considerei a aproximação com 
literatura pelo prazer de ler. Esse modelo 
de o professor dar o livro e exigir na prova 
é uma forma de criar gente que odeia a 
literatura. Eu sei, é difícil, eu tenho uma 
filha de 16 anos. Ela lê, lê muito até. 
Isso porque desde cedo eu deixei ela se 
aproximar dos livros, eu nunca impus. 
Ela não tem que ler nada. Os livros que 
eu leio até hoje são os livros que me dão 
prazer. Leio grandes autores e tal, mas leio 
desconhecidos. Por quê? Porque me deram 
prazer. Não tenho nada com isso, não 
tenho obrigação nenhuma, não sou crítico, 
não sou professor, leio porque minha 
relação com a literatura, tanto como leitor 
quanto como escritor, passa em primeiro 
lugar pelo prazer. •


