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RESUMO

O nome Machado de Assis refere-se a um dos mais expressivos autores da Língua portuguesa. Fundador da Academia Brasileira de Letras, tornou-
se também um personagem que desperta a curiosidade sobre sua vida e obra. Decifrar o homem Machado exige uma pesquisa minuciosa do 
contexto de uma época e seus desdobramentos. A maestria de sua escrita abre caminhos para um debate em torno da lenda em que se tornou o 
próprio autor: um personagem complexo e cheio de camadas. O processo do ato de criação pressupõe uma linha tênue entre criador e criatura, o 
que às vezes se confunde e torna-se lugar comum buscar um entendimento da vida do autor pelo viés dos personagens escritos. Machado de 
Assis é a referência máxima da literatura brasileira, onde construiu tramas que estão ligadas a todos os arquétipos universais. O autor teve o 
merecido reconhecimento em vida e já ganhou inúmeras análises de suas obras, assim como diferentes biografias.  A proposta desta pesquisa é 
investigar a vida do autor Machado de Assis para transformar em um argumento de cinema e posteriormente levar ao órgão de fomento ao 
audiovisual e propor um desenvolvimento de roteiro. Machado de Assis, este expressivo nome da nossa literatura nunca ganhou uma versão para 
o cinema. São inúmeras biografias a seu respeito e diferentes estudos. Portanto, o momento é propicio a levar para as telas a história deste 
homem que é um exemplo de superação. Machado é um escritor multifacetado e dono absoluto do seu ofício. Um homem com profundo
conhecimento de sua sociedade e país. Em sua escrita perpassa os questionamentos da natureza humana. A narrativa machadiana em nada preza 
o regionalismo e não há nenhum demérito nisso.  É possível amarrar as pontas de um escritor do século XIX com um escritor do século XXI? 
Transfiguração? Romance, ou apenas ficção crítica? São muitos os caminhos permitidos em uma cinebiografia. Objetivos: Refletir sobre a escrita 
de roteiro cine biográfico.Propor elementos para construção de uma cinebiografia de Machado de Assis. Analisar obras do autor e procurar 
elementos autobiográficos. Realizar leituras das biografias de Machado de Assis.Redigir um argumento que posteriormente possa servir como 
base para realização de um roteiro sobre a vida de Machado de Assis. Metodologia: Para este trabalho é essencial a leitura das diferentes obras 
lançadas a respeito de Machado de Assis. Faz-se necessário elencar as principais biografias, assim como um fichamento de suas obras, 
documentários que já foram realizados a respeito do autor e ainda artigos publicados no exterior sobre de Machado de Assis. É fundamental 
visitar a Academia Brasileira de Letras, assim como locais que eram frequentados pelo escritor, tais como Real Gabinete Português e Confeitaria 
Colombo. Resultados esperados: Ao final da pesquisa, espera-se um material rico de informações e principalmente que o argumento escrito com 
base nesta pesquisa, possa resultar em uma etapa posterior em um roteiro de cinema. Machado de Assis que nos brindou com tantas histórias 
merece ter sua própria história retratada na grande tela e por que não o apresentar ao mundo como um brasileiro vencedor. A ideia de escrever 
este argumento e posteriormente transformá-lo em um filme vem da minha experiência com o cinema, seja como roteirista ou diretor e também 
com a carreira de professor universitário, onde leciono nas áreas afins. Somando-se a isso a indústria nacional vem um crescente crescimento, 
mas carente de histórias que valorizam a nossa cultura. Acredito que temos muito o que contar, além das excelentes comédias de 
entretenimento.

Economia Criativa

Cinema
X Seminário de Pesquisa da Estácio


