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RESUMO

A linha de uma construção narrativa em um roteiro cinematográfico surge de uma ideia que posteriormente será transformada em um 
argumento e este por sua vez receberá o tratamento de um roteiro com seus diálogos, personagens e implicações desta gramática audiovisual. 
Este viés de edificação atende a uma necessidade da história e aos elementos que precisamos para compor o universo imagético. Dentro desta 
proposta encontra-se o trabalho da pesquisa, um dos pilares fundamentais para a realização do roteiro. A pesquisa pretende discutir o suporte da 
pesquisa em torno de um personagem real como sustentação para construção do roteiro. Até onde podemos ser fiel ao personagem e até que 
ponto podemos usar a liberdade criativa para contar tal história? O corpus vai partir de uma experiência pessoal como roteirista e os desafios no 
processo de criação desta escrita. O trabalho se destina a escrever um roteiro de longa-metragem sobre a vida do escritor Machado de Assis. 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. Ao trabalhar em uma cinebiografia, o roteirista se vê diante de uma encruzilhada: 
ser fiel ao personagem ou escolher um recorte? São muitos os exemplos de cinebiografia bem-sucedidas e outras fracassadas na história do 
cinema. Tal escolha refletirá diretamente no processo da produção podendo ou não alcançar sucesso de público e crítica. Críticas como a não 
fidelidade aos fatos são as mais comuns, porém, a defesa neste caso é bastante clara, pois o roteirista está fazendo um roteiro de ficção e não um 
documentário e só por este fato já o difere de ater a quaisquer esclarecimentos. Pensar o recorte é o maior dos desafios, não somente pelo que o 
roteirista pretende aplicar no desenrolar das tramas, mas acima de tudo não deixar se levar pelo caminho mais fácil no processo de escrita e 
criação. Para este trabalho, foi essencial a leitura das diferentes obras lançadas a respeito de Machado de Assis. Fez-se necessário elencar as 
principais biografias, assim como um fichamento de suas obras, documentários que já foram realizados a respeito do autor e respectivas obras, e 
ainda artigos sobre o autor publicados no exterior. Outros pontos que considero relevantes são as visitas na Academia Brasileira de Letras, assim 
como locais que eram frequentados pelo escritor, tais como o Real Gabinete Português e a Confeitaria Colombo. Também penso entrevistar 
professores especialistas em Machado de Assis e alguns escritores como: Silviano Santiago e João Cézar de Castro. Machado de Assis, de fato, não 
teve filhos, mas deixou para as novas gerações o legado de sua obra. Não por acaso é considerado o pai da prosa brasileira moderna. Reconstruir 
os passos desse homem não é a mais simples das tarefas e a cada leitura realizada o quebra cabeça só aumenta, assim como as dúvidas e os 
conflitos do personagem e do roteirista. Torna-se importante ressaltar que este é um trabalho em construção e os resultados apresentados estão 
inseridos até este momento da pesquisa. Dentro do meu cronograma de trabalho, os autores escolhidos para a pesquisa foram: Daniel Piza 
(2008), Lucia Miguel Pereira (1988) e Alfredo Pujol (2007). Os três autores já lidos e com fichamento de cada livro. Para Pujol (2007), uma das 
principais características do escritor era a ambição e a obsessão com a arte. O crítico estabelece um diálogo também com Lucia Miguel Pereira 
(1988), onde diz que timidez, ambição e oralidade caminhavam juntos com Machado.
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