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Texto e tela: ensaios sobre literatura e cinema

 O que levou e o que leva 
o cinema à literatura?

Cesar A. Zamberlan1*

Este artigo longe de querer, ou achar possível, estabelecer respostas 

defi nitivas para a pergunta que se apresenta: o que levou e o que leva o cinema à 

literatura? Busca aproximações entre as duas artes, a partir de parte da fortuna 

crítica existente. Neste sentido, trabalha tanto em uma perspectiva histórica 

- a partir do invento do cinema, e da necessidade da formação da linguagem 

cinematográfi ca, como, meio de expressão artística, mais próxima ao teatro 

e à literatura e não apenas como registro de imagens animadas: a atração de 

feira de variedades -, como em uma perspectiva mais contemporânea, na qual 

a linguagem cinematográfi ca, já consolidada, experimenta novos voos e busca 

outras formas de construção dramatúrgica, seja quando se apoia num texto 

base de origem literária, a adaptação, seja quando constrói narrativas originais 

próximas às formuladas pela literatura moderna. 

As hipóteses a serem trabalhadas se articulam em três eixos dentro 

dos estudos que relacionam literatura e cinema: o eixo que visa discutir a 

construção da linguagem cinematográfi ca a partir de empréstimos narrativos 

da literatura, a busca, tanto de cineastas como de teóricos, por um cinema 

mais visual e apartado das infl uências da literatura e do teatro; o eixo que 

pretende discutir os mecanismos que regem a adaptação de uma obra literária 

para o cinema e, por último, o eixo que discute as relações de mão dupla entre 

literatura e cinema na contemporaneidade ou pós-modernidade. 

I - Do cinema de atrações ao cinema narrativo. O cinema busca a 

literatura quando precisa tornar-se narrativo.
Num primeiro momento, o invento cinema surge como a possibi-

1   *Doutorando do programa Estudos Comparados de Literaturas de Línguas Portuguesa e 
Mestre em Literatura Brasileira, ambos na FFLCH USP, e professor da Universidade São Judas 
Tadeu. cesarzamberlan@usp.br
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lidade de reproduzir imagens em movimento. E se a sua função fosse, de 

fato, apenas essa, talvez, se concretizaria a fala dos seus inventores, os irmãos 

Lumière, de que aquela era uma invenção sem futuro. Mas não foi bem as-

sim que tudo ocorreu. O aparelho, com seus diferentes nomes, acabou se 

tornando a nova e principal atração dos vaudevilles, feiras, circos, parques de 

diversão, cafés e teatros que apresentavam espetáculos de variedades, se rein-

ventando, paulatinamente, para se tornar o cinema tal qual conhecemos hoje.

Em 1895, conta Robert C. Allen (apud COSTA, 2005, p. 43) que uma 

sessão típica de vaudeville incluía, em sua programação, coisas como: um ato 

de acrobacia de animais, uma comédia pastelão, uma declamação de poesia 

inspirada, um tenor irlandês, placas de lanterna mágica sobre a África selva-

gem, um time de acrobatas europeus e um pequeno número dramático de 20 

minutos encenado por um casal de estrelas da Broadway e, como novidade, 

os aparelhos que reproduziam as imagens em movimento. 

Esses aparelhos passaram a integrar o show de variedades exibindo 

fi lmetes, em um único plano, com temas que não diferiam muito das outras 

atrações apresentadas. Flávia Cesariano Costa (2005, p. 53) defi ne esses fi lmes 

como “cinema de atrações”, “performances cujo objetivo era espantar, mara-

vilhar o espectador, e cuja aparição, já em si, era um encantamento”.  

Também chamado de primeiro cinema, este momento representa, 

segundo ela (COSTA, 2005, p. 35-36), um processo de transformação2, de, 

amadurecimento tanto, dos aparelhos como das películas, na rápida transição 

de uma atividade artesanal, pré-industrial, e quase circense, para uma ativida-

de industrial de produção e consumo que iria incorporar parcelas cada vez 

maiores de público. Tal transformação implicou, obviamente, a busca por 

uma linguagem que permitisse um tipo de experiência em consonância ao 

2   Do ponto de vista da arquitetura de produção do filme, Gaudreault (apud Cesarino, 2005, p. 118), ao es-
tudar o primeiro cinema, afirmou que a maioria dos filmes era composto de apenas um plano, havendo apenas a 
etapa da filmagem e que, desse estágio, que dura de 1903 até 1910, passa-se a uma fase seguinte na qual os filmes 
começam a ter vários planos, mas planos não contínuos. Iniciam-se, então, as etapas da filmagem e da mon-
tagem, mas sem a primeira etapa estar relacionada à segunda. É só a partir de 1910 que teremos, segundo ele, 
os filmes que passam a ter vários planos contínuos e a filmagem idealizada em função da montagem posterior.
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espírito progressista da época. Ela explica (COSTA, 2005, p. 59) que o fi lme, 

como espetáculo industrializado de massa, “só pôde se generalizar depois de 

um período de aculturação, de transição, quando a compreensão uniforme 

das imagens se tornou uma prioridade e o cinema deixou de ser uma ativi-

dade marginal”. Isso ocorreu, afi rma a pesquisadora, entre 1906 e 1913, nos 

Estados Unidos, quando grandes armazéns foram transformados em cinema 

devido à alta lucratividade do empreendimento. Eram os chamados nicke-

lodeons3. E foi, nesse momento, que, segundo ela, os fi lmes começaram a 

se tornar mais longos e mais narrativos, num processo de familiarização e 

aprendizado não só do público com a nova arte – processo de leitura das 

imagens e decodifi cação da gramática cinematográfi ca - como dos próprios 

realizadores no desenvolvimento paulatino da linguagem, dadas as possibili-

dades do invento.

Ismail Xavier (2003 B, p. 66-67) chama esta época, por volta de 1908, 

como o ponto de infl exão para a realização de produções em que o cinema 

narrativo-sério-dramático ganha terreno no mercado cinematográfi co.

O movimento do cinema em direção ao narrativo-dramá-

tico, mais preocupado com mensagens, faz parte da luta 

pela legitimação do espetáculo popular, seu esforço de 

enobrecimento naquela conjuntura, o que de fato se ligou 

à mudanças na formação de público e à conquista de novas 

esferas da sociedade para além dos trabalhadores iletrados. 

Ao mesmo tempo, definiu uma inscrição mais decisiva do 

cinema no conceito de representação da tradição burgue-

sa, de modo a instalar essa dimensão de continuidade que 

ata o cinema ao teatro (XAVIER, 2003 B, p.66-67).

Foi, portanto, para se legitimar, enquanto espetáculo popular, que o 

3   Flávia Cesarino Costa afirma que os nickelodeons, inicialmente, não eram controlados pelos poderes 

institucionais e havia uma preocupação com a o tipo de influência que esse tipo de entretenimento poderia ter 

sobre essas massas de trabalhadores e imigrantes, visto que tal atividade não era supervisionada pela igreja, pelas 

escolas, e nem pelo Estado.
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cinema se tornou mais narrativo e, para tal, não tinha como fugir às formas 

narrativas que o precediam, no caso, o teatro e a literatura. Num primeiro 

momento, é esse o motivo que leva o cinema à literatura. E essa aproxima-

ção visa tanto à construção da linguagem cinematográfi ca, por meio de “em-

préstimos” de expedientes literários, como o aproveitamento de narrativas 

literárias que passam a ser adaptadas para o cinema, seja pela necessidade de 

legitimação, visto que estas obras tinham apelo e legitimidade popular, seja 

pelo aproveitamento de estruturas narrativas mais longas e já desenvolvidas. 

Comecemos pelos “empréstimos” dos expedientes literários.

II - O cinema busca a literatura para construir os filmes 

longos dentro de uma arquitetura narrativa herdada das 

formas narrativas mais antigas.

Entre os expedientes herdados de formas mais velhas como o teatro, 

o relato escritural e a literatura, poderíamos citar a apropriação da arquitetura 

narrativa. Tanto Gaudreault (apud CESARINO, 2005, p. 115), como Bor-

dwell (1985, p. 3) apontam que a estrutura narrativa que serve de base à nar-

rativa cinematográfi ca busca os conceitos aristotélicos de mimesis (imitação 

de uma ação) e diegese (narração). Ou, ampliando esse esquema, unindo a 

diegese mimética, ou mostração, que é típica do relato cênico, dos “persona-

gens em ação”, o que Aristóteles em sua poética, chama de drama, à diegese 

não mimética, ou diegese simples, que é a característica do relato escritural, 

ou seja, a narração. 

 A relação com a poética de Aristóteles não para por aí. 

o argumento do filme mudo americano da primeira década 
do século XX – de onde sairia o modelo mais reproduzido 
do cinema mundial – baseia-se num aristotelismo perfeito: 
não há ação sem causa, não há causa sem consequência, 
substituição, sempre que possível, da estrutura alternante 
por uma estrutura linear e, finalmente, a perspectiva da 
eficiência, com aquele sustained clímax, onde desponta a 
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preocupação quantitativa e comercial.(AUMONT, 2006, 
p.43)

Tal modelo vai se consolidar com o cinema clássico norte-americano 

da década de 1940, naquilo que BAZIN (2003, p.79) defi niu como seu “perfi l 

de equilíbrio”4, ou seja, momento que na transição do mudo para o sonoro, o 

cinema clássico encontra uma forma narrativa que se consolidaria, assumindo 

boa parte da estrutura do romance realista do século XIX com seus nexos de 

causa e consequência e encadeamento lógico de ações. Ou seja, irá espelhar 

a realidade a partir de uma organização de mundo fechada na noção de cau-

salidade, dentro de um encadeamento lógico de motivos e situações - enca-

deamento que está, também, na própria articulação da linha de montagem de 

produção do fi lme.

O próprio AUMONT (2006) vai apontar que, do roteiro à produção, 

vai reinar no cinema a visão de uma linha de produção hierarquizada, inserida 

dentro de uma lógica que evita o desperdício ou a irracionalidade produtiva. 

E não é preciso esmiuçar muito a questão para entender o quanto esse modo 

de produção, taylorizado, engendra uma visão de mundo fundada na siste-

matização de etapas e numa lógica de confecção de um produto previamente 

imaginado, sem que exista margem muito grande para desvios ou alterações 

posteriores. 

 Fechando essa questão, podemos concluir que o cinema surge na mo-

dernidade, e, antes de ser uma “arte” ou uma linguagem, era um invento a 

ser explorado industrialmente, um produto tal qual a locomotiva ou o auto-

móvel e, que sob essa condição moderna e industrial, o cinema, para além do 

invento, precisou construir uma fi nalidade, um vir-a-ser e, que esse vir-a-ser 

ocupou o espaço do romance, enquanto mercadoria que satisfi zesse as pesso-

as na sua necessidade de fi cção e poesia, para usar um termo de CANDIDO 

4   Bazin usa a metáfora da geografia que determina a fase na qual um rio se harmoniza com o seu curso.
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(2006, p. 174), substituindo o papel que a literatura um dia desempenhou5. Ou 

seja, romancizando-se, o cinema encontrou um futuro6. 

 Essa “romancização” do cinema, no entanto, não foi totalmente acei-

ta por teóricos e realizadores. Longe de ser vista como natural, a relação do 

cinema com a literatura para a construção da linguagem cinematográfi ca foi 

vista como um entrave à criação de uma linguagem mais pura ou genuína. 

Devem ser lembradas, nesse sentido, as afi rmações – de certo modo proféti-

cas – do teórico italiano Riccioto Canudo (apud AGEL, 1982, p.10) que, na 

década de 1910, sustentava que pesavam sobre o cinema imemoriais tradições 

literárias e teatrais e que os europeus deveriam voltar os olhos para o povo jo-

vem dos Estados Unidos, “isento de todo o passado livresco ou cênico” que 

nada tiveram que esquecer, “enquanto nós devemos tudo esquecer, toda uma 

tradição espiritual de milênios... Nós devemos desaprender, após ter tudo 

descoberto”.

A afi rmação de Canudo é, em parte, certeira ao constatar que a lingua-

gem cinematográfi ca se desenvolveria, de fato e, num primeiro momento, não 

na Europa letrada, mas nos EUA de Griffi th, mas erra ao apontar os motivos. 

Tal desenvolvimento não ocorreu apenas porque os EUA estivessem “isen-

tos de todo o passado livresco ou cênico”, mas porque ali, mais do que em 

qualquer outro lugar, o cinema encontrou sua vocação industrial e precisou 

ir ao encontro dela. Ou seja, para se legitimar enquanto espetáculo de massa 

era necessário fazer-se enquanto linguagem. E o cinema não fez isso dando 

as costas ao teatro e à literatura, como queria Canudo, mas tendo o teatro e 

a literatura como exemplos, buscando, na experiência narrativa acumulada, 

séculos e séculos por essas duas artes milenares, um caminho outro a partir 

das especifi dades técnicas que o dispositivo cinematográfi co implicava.

5   Em Educação pela noite (2006) Antônio Candido, no artigo “Literatura e subdesenvolvimento”, também 
fala sobre essa questão, relacionando a chegada dos novos meios audiovisuais à literatura na América Latina. 
Diz ele: “Com efeito, não esqueçamos que os modernos recursos audiovisuais podem motivar uma tal mudança 
nos processos de criação e nos meios de comunicação, que quando as grandes massas chegarem finalmente à 
instrução, quem sabe irão buscar fora do livro os meios de satisfazer as suas necessidades de ficção e poesia”.

6   Não o único, pois existem, ainda hoje, caminhos, digamos, marginais com outras arquiteturas narrativas 
mais ligadas às vanguardas e que dão maior ênfase à força das imagens, da poesia e da montagem em detrimento 
a uma estrutura narrativa mais romancizada.  
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III - O cinema vai até a literatura para construir uma sintaxe 

narrativa que seja própria a partir das especificidades do dis-

positivo cinematográfico.

Além desses “empréstimos” da arquitetura narrativa, podemos apon-

tar outros expedientes narrativos que migraram da literatura para o cinema, 

procedimentos mais específi cos e importantes no desenvolvimento da lingua-

gem cinematográfi ca. 

As descobertas de Griffi th nos EUA foram, segundo MACHADO 

(1997, p. 102), vitais para dar conta da linearização da história aos moldes 

do texto verbal, via “linearização do signo icônico e a construção de uma 

sequência diegética pelo desmembramento dos elementos da ação em frag-

mentos simples e unívocos, os planos”. Através dos tableaux teatrais e de 

outras técnicas do teatro, Griffi th conseguiu criar uma estrutura narrativa que 

diferenciava os fi lmes do tão criticado teatro fi lmado, ainda que, como lem-

bra MACHADO (1997, p. 110), Griffi th montasse-as como peças de teatro 

e depois as fi zesse virar fi lmes picotando-as na mesa de montagem. Graças à 

planifi cação, à montagem paralela, que EISENSTEIN (2002, p. 176) vai dizer 

que Griffi th a descobriu lendo Charles Dickens, a continuidade, Griffi th vai 

dar um passo decisivo na estrutura lienar do fi lme trabalhando com a simulta-

neidade de ações em uma mesma sequência dramática sem perder a unidade 

das ações.

MACHADO (1997, p. 104) afi rma que a “fragmentação da história 

em unidades elementares de sentido traz consequências inúmeras para a 

nascente narrativa cinematográfi ca e, tanto os realizadores quanto o público 

vai demorar ainda algum tempo para entendê-las inteiramente”. Poder-se-ia 

dizer que o processo de construção de uma nova sintaxe vai ocorrer ao mesmo 

tempo em que ela é aplicada e testada em seus usuários, os espectadores.

A noção de plano, entendida como fragmento de uma 

ação em que apenas um dado essencial é colocado de 

cada vez, começa a ser esboçada na medida em que o 
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quadro primitivo é triturado em unidades diferenciadas. 
Aos poucos, vai se generalizando a constatação de 
que uma cena não precisa ser filmada em uma única 
tomada e de que ela pode ganhar melhor inteligibilidade 
se for desmembrada em fragmentos, que serão depois 
recompostos numa sequência linearizada, capaz de guiar 
os olhos do espectador. A informação contida em cada um 
desses fragmentos já não é suficiente para entender o que 
acontece no campo diegético, pois agora o sentido depende 
do inter-relacionamento dos fragmentos ao longo da série 
sintagmática. Em outras palavras, as unidades de sentido 
que agora começam a ser chamadas de planos, vão sendo 
hierarquizadas segundo estratégias de ordenamento: o 
seu tamanho relativo, ou seja, a quantidade de imagem 
recortada pelo quadro contribui para dirigir o olhar do 
espectador, ao passo que a sua amarração na sequência 
temporal sugere um caminho de ‘leitura’ e até mesmo uma 
interpretação dos fatos (MACHADO, 1997, p. 104/105). 

Essa articulação sintagmática entre os planos levou alguns teóricos7, 

caso de Christian Metz, Gianfranco Bettetini e Umberto Eco, entre outros, 

a relacioná-la à dupla articulação da linguagem verbal - Eco fala em três ar-

ticulações -, e aos conceitos desenvolvidos por linguistas como Benveniste e 

Martinet, só que em vez da articulação entre morfemas e fonemas, o que eles 

propunham é uma articulação que tinha como unidades mínimas o plano e 

seus elementos adicionais: ângulo, luz, som, etc que formariam não uma ima-

gem, mas uma frase fílmica. Na mesma linha de raciocínio, Pudovkin (Apud 

XAVIER, 2003 A, p. 71) em A técnica do cinema afi rma “que a arte do diretor 

consiste na faculdade de criar a partir de planos separados pela montagem, 

‘frases’ claras e expressivas, unindo essas frases para formar períodos que 

afetam vivamente e, a partir deles, construir um fi lme”. 

Várias outras relações poderiam ser estabelecidas nessa cruzada de 

teóricos e realizadores visando criar uma linguagem cinematográfi ca a partir 

7   A questão me parece bem sintetizada no Capítulo 1, “Romance e Filme”, do livro Literatura e Cinema, de 
Randal Johnson.  
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de procedimentos narrativos e sintagmáticos da literatura8. O cineasta russo 

Sergei Eisenstein (2002, p.105), por exemplo, relata que, em um encontro em 

Paris, ele e James Joyce discutiram a respeito da construção do monólogo 

interior no cinema e na literatura, sendo que Joyce opinou que tal recurso 

funcionaria muito melhor no cinema. O mesmo Eisenstein no livro Refl exões 

de um cineasta (1969) analisa exemplos de montagem na obra de Leonardo da 

Vinci, Puchkin, Maupassant, Maiakovski e Rimbaud, e cita o poema “Mari-

ne”9 de Rimbaud em Illuminations no qual, a alternância de duas ações parale-

las se funde tal qual a montagem de atrações que defendia. 

Essa inter-relação entre as duas formas expressivas levou muitos crí-

ticos - no Brasil, o exemplo mais famoso é o de Magalhães Jr.10 - a afi rmar, 

anacronicamente, que certos escritores que viveram antes da invenção do ci-

nema tinham uma intuição cinematográfi ca11, quando, na verdade, utilizavam 

expedientes que o cinema viria a consagrar depois, caso mais notório as idas e 

vindas  no tempo da narração, aquilo que poderíamos chamar na literatura de 

analepse e prolepse e no cinema de fl ashback e fl ash-forward.

IV - O cinema vai até a literatura em busca de boas e consagradas 

histórias: a adaptação de romances.

Em sua História do Cinema Mundial, Georges Sadoul (1983, p.101) 

afi rma que, em 1907 e 1908, muitas pessoas, na França, julgavam o cinema 

8   Devem ser lembrados, também, os artigos de Pier Paolo Pasolini no livro Empirismo Hereje, tanto os 
textos que tratam da língua, quanto os que tratam de literatura e de cinema. 

9   Eis o poema: “Arados de prata e cobre, / As proas de aço e prata, /Rompem a espuma, /Arrancam os 
pés das sarças. / Os veios do matagal / E a imensa esteira do refluxo / Vão em círculos ao leste, / Aos pilares 
da floresta, / Aos fustes do quebra mar, /Em cujo ângulo colidem turbilhões de luz”.

10   Magalhães Jr., biógrafo de Machado de Assis, afirmou num texto do livro Ao redor de Machado de Assis, 
dado o cinquentenário da morte do escritor, que o mesmo tinha uma intuição cinematográfica. O texto me-
receu um artigo de Paulo Emílio Salles Gomes no, Suplemento Literário do jornal Estado de São Paulo, no 
qual o crítico contestava a afirmação ressaltando que muitos procedimentos expressivos da literatura foram 
incorporados pelo cinema devido ao fato de ambos serem narrativos.

11   Carmem Peña-Ardid analisa a questão em um capítulo do livro Literatura y Cine e cita, em nota de roda-
pé, um estudo de Paul Leglise em relação ao componente “cinematográfico” do primeiro canto da Eneida de 
Vírgilio (Paul Leglise, Um Oeuvre de précinema: L’Eneide, Paris, Nouvelles Editions Debresse, 1958).
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prestes a morrer. As salas estavam vazias e muitas abriam falência; o motivo, 

segundo Sadoul, seria a crise de assuntos. Tal situação começou a modifi -

car-se, segundo Sadoul, quando a “Film d’Art”, empresa dos irmãos Lafi tte 

encomendaram argumentos originais aos maiores escritores franceses, entre 

eles, Anatole France, além de contratar músicos melhores e atores da “Come-

die-Française”. O exemplo foi seguido em outros países e os fi lmes começa-

ram a ter uma duração maior e a recorrer também às adaptações literárias para 

combater a falta do que dizer. 

 Um dos pioneiros, na França, a recorrer à literatura como fonte mate-

rial para os seus fi lmes, e isso antes da falta de assunto ser um problema e da 

metragem dos fi lmes ser estendida, foi Ferdinand Zecca que fi lmou Les Victi-

mes de l’alcoolisme, adaptando episódios de A Taberna de Emile Zola, em 1902. 

Zecca fi lmou, no mesmo ano, a primeira adaptação de L’Assommoir, também 

de Zola, e ainda Germinal, outro Zola, que, por sua vez, chegaria, às telas, em 

1905, numa adaptação co-dirigida por Zecca e Lucien Nonguet. 

 Seguindo o exemplo de Zecca, Albert Capellani, que trabalhava na So-

ciété Cinématographique des Auteurs et Gens de Lettres, dirigida por Charles 

Pathé, se especializaria (SADOUL, 1983, p.105) em adaptações de repertório 

literário. Seu primeiro grande êxito foi uma versão do mesmo L´Assommoir  já 

adaptado por Zecca. O fi lme de Capellani é de 1909. O sucesso fez com que 

Pathé produzisse depois sucessivas adaptações literárias, Capellani voltaria à 

Zola, fi lmando Germinal e adaptou obras de Victor Hugo, entre elas, Os mise-

ráveis. Na mesma linha, SADOUL (1983, p.103) conta que entre 1916 e 1924, 

André Antoine, realizador que veio do teatro, também adaptaria vários fi lmes 

de obras de autores conhecidos como Alexandre Dumas pai, Victor Hugo, 

Francois Coppée, Jules Sandeau, Émile Zola e Alphonse Daudet.

Segundo o banco de dados da Internet, IMDB, The Internet Movie Da-

tabase (www.imdb.org, acesso em 5 de jan de 2012), as obras de Émile Zola 

foram adaptadas cerca de 80 vezes para o cinema desde a primeira adaptação 

de Zecca em 1902. A obra de Alexandre Dumas pai, desde a primeira adap-

tação em 1898, teve outras 190 adaptações. Honoré de Balzac tem cerca de 

130 fi lmes relacionados à sua obra, o primeiro de 1909, uma adaptação de Os 
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Camponeses, por Charles Decroix. Já a obra de Júlio Verne, desde Viagem à Lua 

(Méliès, 1902), foi adaptada cerca de 120 vezes. 

No mesmo período, e não só na França, temos uma onda de adapta-

ções de obras cinematográfi cas e cada país passou a adaptar seus autores de 

maior prestígio. Em língua inglesa, um dos autores mais adaptados, segundo o 

IMDB, é Charles Dickens, com 235 fi lmes. As primeiras adaptações, se é que 

assim podemos chamá-las, são até mesmo anteriores ao do fi lme de Mélies, 

se bem que bem menos conhecidas e signifi cativas, caso do fi lmete Death of  

Nancy Sykes (1897, autoria desconhecida) que foi exibido em feiras e trazia 

um episódio extraído de Oliver Twist. Outro fi lme “adaptado”12 de Oliver Twist 

seria feito no ano seguinte:  Mr. Bumble the Beadle (1901).  Mas, o autor mais 

citado pelo IMDB, quando se fala em adaptações, é William Skakespeare, com 

cerca de 670 fi lmes adaptados de obras suas. A primeira de 1899, uma “adap-

tação” de King John num curta dirigido por Walter Pfeffer Dando e William 

K.L. Dickso.

 No Brasil, a primeira exibição pública de cinema, segundo matéria 

publicada pelo Jornal do Comércio, aconteceria no dia 8 de julho de 1986, no 

Rio de Janeiro. Mas é só em 1908 que uma obra literária brasileira chegaria ao 

cinema. A obra seria O Guarani de José de Alencar, registrada pelo fotógrafo 

português José Leal numa pantonima no palco do Circo Spinelli e levada para 

a tela com o título Os Guaranis. Na ocasião, o ator negro Benjamim de Olivei-

ra interpretava Peri. 

No ano seguinte, 1909, Leal e José Labanca produzem a adaptação 

de A cabana do Pai Tomas, de Harriet Beecher Stowe, dirigida por Antonio 

Serra. Mas vai ser só após a década de 1910 que um novo livro brasileiro iria 

ser fi lmado, ainda que não chegasse a ser exibido. Trata-se de Viuvinha (Luiz 

de Barros, 1914), também baseado em obra de José de Alencar. Mas o fi lme 

não chegou a ser levado às telas, pois o produtor Ítalo Dandini, decepcionado 

12   Tomo o cuidado de colocar o termo adaptação entre aspas quando se trata de filmes curtos deste pri-

meiro cinema, anteriores à década de 1910, porque, como já foi citado anteriormente, a concepção de cinema 

naquela época era bem diferente da de hoje e a metragem dos filmes não possibilitava um diálogo mais equili-

brado com as obras literárias a não ser a menção de episódios e citações muitas vezes distante do teor da obra 

literária tida como inspiradora.  
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com o resultado artístico e o trabalho do laboratório, destruiu a película antes 

mesmo de sua exibição. Luiz de Barros voltaria a fi lmar mais dois livros de 

Alencar: Ubirajara (1919) e Coração de Gaúcho (1920). 

Já Antonio Leal fi lmou A Moreninha de Joaquim Manuel de Macedo 

em 1915 e produz Lucíola de José de Alencar, dirigido por Franco Migliani em 

1916. Ainda em 1920, Antonio Leite e Miguel Milano dirigem Os Faroleiros, 

baseado em Urupês, livro de contos de Monteiro Lobato, que havia sido lan-

çado, apenas dois anos antes. Mas, o diretor que mais faria fi lmes adaptados 

de obras literárias brasileiras seria o italiano Vittorio Capellaro13 que dirigiu 

Inocência de Visconde de Taunay em 1915; O Guarani de José de Alencar em 

1916; Iracema também de Alencar em 1917; O Cruzeiro do Sul, baseado em O 

Mulato de Aluízio de Azevedo, também em 1917; O Garimpeiro baseado no 

livro de Bernardo Guimarães em 1920 e novamente O Guarani de José de 

Alencar em 1926, este último numa co-produção com a Paramount Pictures.  

Entre os escritores mais adaptados ao cinema no Brasil, despontam 

José de Alencar, 36 vezes, segundo o IMDB, e Nelson Rodrigues que foi 

adaptado 34 vezes. A título de curiosidade, Machado de Assis, o maior escri-

tor brasileiro, sucessor de José de Alencar e dos outros românticos, só foi ser 

adaptado em 1939, e, ainda assim, num curta-metragem, dirigido por Hum-

berto Mauro e baseado no conto “Apólogo da agulha e da linha”. O curta foi 

produzido pelo INCE, Instituto Nacional de Cinema Educativo, criado em 

1936. Dos nove romances de Machado de Assis, o primeiro a ser adaptado foi 

Helena e para a televisão em 1952. 

No caso da literatura portuguesa, Roberto Nobre (sem data, p.30) 

pontua que depois de um início voltado às reportagens e fi lmes documentais, 

a empresa Cardoso & Correia, fundada em 1908, tentou adaptar uma obra 

literária portuguesa, Carlota Ângela, de Camillo Castelo Branco, mas a tenta-

tiva malogrou. Frustrada essa tentativa, só na década seguinte, com a Invicta 

13   Infelizmente, quase toda obra de Capellaro, como boa parte dos filmes acima, se perdeu devido à má 
conservação e a incêndios que destruíram o acervo de cinematecas e outros locais onde estavam abrigados. O 
contato com estas obras hoje só é possível via documentos de época, que registram dados de sua produção e 
exibição.
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Filmes, que durou de 1017 a 1924, Portugal teria a sua primeira obra literária, 

adaptada para o cinema, no caso Frei Bonifácio, conto então inédito de Júlio 

Dantas levado às telas por Georges Pallu em 1918. Alves Costa (1978, p. 27) 

afi rma que o sucesso do fi lme levou a Invicta a apostar mais na adaptação 

de clássicos da literatura portuguesa para garantir o êxito comercial dos seus 

fi lmes, fato que levou depois a adaptação de O Primo Basílio, Amor de Perdição, 

Os Fidalgos da Casa Mourisca, Mulheres da Beira. Em relação à qualidade das 

adaptações, Alves Costa (1978, p. 27/28) observa:

É certo que, das obras desses romancistas, ficará, na 
sua transposição para o cinema, pouco mais do que a 
ilustração, perdendo-se muito do que representam como 
pintura e análise de uma sociedade e de uma época. 
Conserva-se intacto o conflito, mas diluem-se as suas 
profundas motivações.

Ilustração apenas ou não e não cabe uma maior discussão aqui sobre 

as falsas questões envolvendo fi delidade, a verdade é que, do primeiro cinema 

até hoje, são frequentes as adaptações de obras literárias para o cinema, e 

parece consensual que tal diálogo seja bom para ambas as artes, pois amplia o 

público ligado à cultura, como veremos a seguir.

 

V - O cinema vai até a literatura em busca de legitimação 

enquanto forma de representação artística perante o público, 

perante a censura e perante possíveis investidores.
  

 E não foi só para construir uma linguagem ou para se legitimar en-

quanto espetáculo - colocando-se, como já vimos, ao lado do teatro e da lei-

tura dos romances como passatempo da sociedade burguesa - que o cinema 

recorreu a autores, temas e questões tratados por dramaturgos e romancistas; 

além disso, outro fator levou, e leva o cinema e a literatura, de tempos em 

tempos: a censura política.
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 Poderíamos citar aqui vários exemplos e em vários países diferentes 

de períodos nos quais, devido a qualquer tipo de censura política, explícita ou 

implícita, em que o cinema se viu obrigado a recorrer à literatura para conti-

nuar a existir ou tratar de assuntos delicados.

 No Brasil, o exemplo mais marcante foi o da ditadura militar, após o 

Ato Institucional nº5, 1968. O regime de exceção, ao mesmo tempo em que 

estimulou e fi nanciou a produção de obras da literatura nacional para reforçar 

a brasilidade14, deixou de perceber as críticas que certos cineastas faziam ao 

regime, caso dos cineastas do cinema novo, justamente por estes adaptarem 

obras da literatura nacional, mas dando a estas um caráter alegórico. 

Tais questões, obviamente, merecem uma consideração mais exten-

sa, mas fi ca aqui apenas o registro para que possamos enveredar por outra 

forma de legitimação dos fi lmes a partir da literatura, no caso, a legitimação 

comercial.

 É certo que muitos realizadores, mais autorais, quando adaptam uma 

obra literária, fazem-no pensando no diálogo que tal texto pode vir a ter com 

a obra cinematográfi ca, num projeto artístico que estruture a passagem da-

quele texto literário ao fílmico. Ocorre, porém, e nem sempre os realizadores 

têm a coragem de afi rmar isso, que, para viabilizar um fi lme do ponto de vista 

comercial, dizer que o projeto é baseado num livro de um autor consagrado 

pode ser um grande chamariz. 

 Em entrevista à revista eletrônica de cinema Cinequanon (2005, aces-

so em 6 de jan de 2012), o cineasta moçambicano radicado no Brasil Ruy 

Guerra expõe a questão de forma clara quando indagado sobre os motivos 

que o levavam a recorrer à literatura nos seus fi lmes.

Eu tenho uma grande paixão pela literatura, mas não é 
por isso que eu adapto romances. De certa forma, faço 
adaptações por um ato de preguiça. Eu tenho várias his-
tórias para escrever, mas é mais fácil montar um projeto a 

14   Mesmo procedimento foi adotado pelo Estado Novo na década de 1940 com a criação do Instituto 
Nacional de Cinema (INCE). A este respeito vale a pena ler o trabalho de Ana Cristina Cesar, Literatura não é 
documento.
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partir de um nome conhecido porque a pressão é menor. 
É muito mais fácil vender um projeto de um filme baseado 
num Jorge Amado do que um com uma ideia original sua.

 Por outro lado, a adaptação de obras literárias consegue por em des-

taque livros e autores, aumentando suas vendas e fazendo-os muitas vezes 

ressurgir para o público. Prova disto é que muitos livros acabam sendo relan-

çados, depois de adaptados, tendo na capa uma imagem do fi lme.

 André Bazin (1992) termina seu artigo seminal sobre as relações en-

tre cinema e literatura, Por um cinema Impuro, defendendo justamente a hibridi-

zação entre as formas artísticas e dizendo que tal diálogo foi benéfi co tanto 

ao cinema como ao teatro, como à literatura: 

O êxito do teatro filmado serve ao teatro, como a adapta-
ção do romance serve a literatura: Hamlet no ecrã só pode 
aumentar o público de Shakespeare, um público do qual 
pelo menos uma parte sentirá prazer de ir vê-lo em cena. 
O Diário de um pároco de Aldeia visto por Robert Bresson 
multiplicou por dez os leitores de Bernanos. Na verdade, 
não existe concorrência nem substituição, mas uma junção 
de uma dimensão nova que as artes pouco a pouco per-
deram depois da Renascença: o público. Quem se poderá 
queixar? (BAZIN, 1992, p. 117).

Bazin (1992, p. 116), nesse texto que é da década de 40, afi rma, ain-

da, que talvez conhecêssemos um tempo de “ressurgências” com o cinema 

novamente independente do romance e do teatro, por serem os romances 

diretamente escritos em fi lmes. Tal ideia, bastante próxima a da câmera caneta 

de Alexandre Astruc, nos leva ao último capítulo deste ensaio.
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 VI - O cinema vai, ou caminha junto, à literatura em busca 

de narrativas “originais” próximas às formuladas pela litera-

tura na pós-modernidade15. 

Num artigo para o livro Literatura, Cinema e Televisão (2003), Tânia 

Pellegrini aborda as possíveis aproximações entre a narrativa verbal e a visual 

e mostra como o cinema passava a infl uenciar o texto de escritores contem-

porâneos. O que ela aponta é uma inversão de rota, ou melhor, o estabe-

lecimento de uma relação de mão dupla entre literatura e cinema, com um 

infl uenciando o outro ao trilhar um mesmo caminho narrativo em busca das 

mesmas respostas que o tempo impõe.

O tempo, a pós-modernidade com a (r)evolução digital, vai alterar de 

forma signifi cativa a forma cinema, originando uma outra forma de fazer ci-

nema, forma que Cezar Migliorin (Revista Eletrônica Cinética, 2011, acesso em 8 de 

jan de 2012) batizou de pós industrial. E esse novo cinema, pós -industrial ou 

não, mas novo graças ao suporte digital tem buscado experimentar narrativas, 

próximas à literatura moderna, nas quais despontam uma maior rarefação 

dramática e um rompimento com os paradigmas do cinema clássico. Tal fato 

chama a atenção porque esse cinema vai à literatura visando romper barreiras 

narrativas ou propondo soluções narrativas para questões contemporâneas 

de modo muito semelhante aos propostos pela literatura, criando uma área 

de intersecção bastante inventiva. Isso ocorre, como foi dito, porque a forma 

de se fazer e de se ver cinema mudou - e está mudando - radicalmente com a 

tecnologia digital.

Com o sistema digital, surge um novo modelo de cinema, um modelo 

à margem do esquema industrial tradicional, um modelo paralelo, alternativo, 

complementar e que, diferentemente de época anteriores nas quais isso pare-

cia poder ocorrer - penso, por exemplo, no Super 8 -, tal mudança possibilita 

também uma reestruturação em termos de organização de toda a cadeia cine-

15   Trato de maneira mais aprofundada destas questões no ensaio: “Cinema e Literatura: a palavra e a 
imagem no cinema contemporâneo – itinerários possíveis”, publicado no livro “Artes, Museus e Educação: 
interfaces e confrontos”, editado pelo Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba e pela Editora CRV. 
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matográfi ca, ou seja, da cadeia produção - exibição - refl exão16, assim como 

uma maior possibilidade de inserção ou convivência com o modelo industrial 

tradicional17. 

 Cezar Migliorin (2011, Revista Eletrônica Cinética) em “Por um cinema 

pós-industrial. Notas para um debate” afi rma que:

Se no mundo contemporâneo o valor e os sujeitos não têm 
mais a indústria como paradigma, tal passagem, ou sobre-
posição, de uma forma de criação de valor a outra faz com 
que o cinema contemporâneo estabeleça fortes diálogos 
com essa configuração – que nem é tão nova assim, mas 
que não deixa de nos surpreender em seus desdobramen-
tos, exigindo ainda que os agentes sociais recoloquem os 
problemas de fomento, produção e distribuição sob novas 
composições.

 O pós-industrial estaria, portanto, não apenas relacionado a uma 

nova forma de mercadoria como a uma nova forma de produção e a um 

novo tipo de valor na relação produção/mercadoria. No que tange ao cine-

ma, muda, entre outras coisas, a lógica de produção de um fi lme, ou melhor, 

cria-se a possibilidade de se fazer um fi lme dentro de outra lógica, o que antes 

era muito difícil, para não dizer impossível. Lógica mais próxima à produção 

ou escritura de um romance por romper com o modelo industrial e trabalhar 

uma nova noção de autoria.

O cinema industrial é pautado pela lógica da linha de 
montagem. Fotógrafo fotografa, diretor dirige, e assim 

16   No que tange à reflexão penso nos sites e blogs voltados à crítica cinematográfica, bem como no espaço 
das redes sociais.

17   Essa distância menor entre os dois modelos, industrial e pós industrial, pode ser observada pela premia-
ção de filmes feitos nesse novo modelo, coletivo e quase de guerrilha, em festivais tradicionais como o Festival 
de Brasília, que, em 2011 premiou Céu sobre os ombros, de Sérgio Borges; pela importância cada dia maior 
de um festival como o de Tiradentes, festival que é a vitrine destes filmes; pela criação de novos espaços de 
exibição desses filmes, não só os cinema tradicionais, e também pelo surgimento de distribuidoras voltadas à 
exibição destas obras, caso da Vitrine Filmes.
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por diante. O cinema pós-industrial se constitui com outra 
estética do set e das produtoras. Grupos e coletivos substi-
tuem as produtoras hierarquizadas, com pouca ou nenhu-
ma separação entre os que pensam e os que executam. O 
que temos visto nos filmes reflete novas organizações de 
trabalho já distantes do modelo industrial. Filmes reali-
zados por quatro diretores, como é o caso dos dois últi-
mos longas realizados por  Guto Parente, Pedro Diógenes, 
Ricardo e Luiz Pretti (Estrada Para Ythaca e Os Monstros). 
Filmes realizados com um diretor e mais três diretores na 
equipe técnica, como é o caso de O céu sobre os Ombros, de 
Sérgio Borges ou de Os Residentes, de Tiago Mata Machado. 
Ou ainda, Desassossego – Filme das Maravilhas, coordenado 
por Felipe Bragança e Marina Meliande, e dirigido por 
14 pessoas de diversas partes do país, uma experiência 
de produção colaborativa (MIGLIORIN, 2011, Revista 
Eletrônica Cinética).

Nesta perspectiva de realização, são alteradas ou redesenhadas algu-

mas propriedades do fi lme, entre elas: a noção de autoria; a possibilidade in-

fi nitamente maior de experimentação narrativa, visto que o digital simplifi ca 

e barateia o processo; e a amarração do fi lme por outra lógica estruturante, a 

partir do a priori que a própria realização do fi lme segue , a permite e está im-

plicada por ela. Já a quebra da noção de autoria, dadas as novas possibilidades 

tecnológicas, que permitem um trabalho menos hierarquizado e mais coletivo 

também está bastante relacionada a uma nova condição ou visão de mundo 

que é típica do fi m da modernidade e da sociedade pós-moderna e que, por 

sua vez, implica também mudanças signifi cativas na narrativa e na sua for-

ma de representar o mundo. Mas, para entender melhor como isso ocorre, 

é necessária uma breve digressão apoiada em dois autores que defi nem estes 

conceitos da pós-modernidade. 

 Podemos pensar que a passagem da modernidade à pós-modernida-

de, defi nida por Lyottard, e dada pela incredulidade em relação às grandes 

narrativas, pela perda da crença em visões totalizantes da história e suas regras 

de conduta política e ética, confi gura aquilo que Lukács chamou em Teoria do 
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Romance (2000) de “transmutação dos pontos de orientação transcendentais”. 

Tal transmutação e a crise da ideia de história trazem consigo, como aponta 

Gianni Vattimo (1992) no ensaio “Pós-moderno: uma sociedade transparen-

te?”, a crise da ideia de progresso – sem um curso unitário dos acontecimen-

tos humanos, também não se poderá sustentar que eles avançam para um fi m, 

ou “que realizam um plano racional de melhoramento, educação, emancipa-

ção” (1992, p.9) –; bem como, a crise de um certo ideal de homem, de um 

homem próximo ao modelo iluminista do homem europeu. 

 Nesse cenário, Vattimo (1992, p.10) afi rma que o que dá sentido ao 

termo pós-moderno é a sociedade de comunicação generalizada, que tem 

como característica não a formação de uma sociedade mais transparente, 

mais consciente de si, ou mais iluminada, mas “uma sociedade mais comple-

xa, até caótica”. Para Vattimo, a perda do sentido de realidade dada à mul-

tiplicação das imagens do mundo, seu caráter múltiplo e caótico, não é uma 

grande perda, pois ela ainda que dê conta de um desenraizamento, possibilita 

a libertação das diferenças, e, por isso, o caos é emancipador, pois promove 

o que Vattimo vai chamar de uma “multiplicidade de racionalidades locais”, 

minorias étnicas, sexuais, religiosas, culturais ou estéticas.

Esse processo de libertação das diferenças, diga-se de pas-
sagem, não é necessariamente o abandono de todas as re-
gras, a manifestação informe da demarcação: também os 
dialetos têm uma gramática e uma sintaxe, mas só quando 
conquistam a dignidade e visibilidade descobrem a sua 
própria gramática. A libertação das diversidades é um ato 
com que elas “tomam a palavra”, se apresentam, se “põem 
em forma” de modo a poderem tornar-se reconhecidas; 
de modo algum uma manifestação bruta de imediato 
(VATTIMO, 1998, p.15).

 Nesse sentido e voltando ao nosso tema, o cinema contemporâneo 

da pós-modernidade é também um cinema marcado por essa multiplicidade 

de racionalidades locais, sobretudo, estéticas. E devemos pensar em multi-

plicidade tanto na esfera da produção – o digital e o pós-industrial, como 
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vimos, possibilitam essa explosão da autoria18–, como na esfera da recepção19 

e da representação destas multiplicidades de racionalidades locais do ponto 

de vista dramatúrgico, ou seja, destas personagens em cena nesse mundo mul-

tifacetado. 

 Obviamente, essa nova representação no cinema contemporâneo 

convive com estruturas narrativas tradicionais ainda hegemônicas, mas, a cada 

dia, esse outro cinema se impõe mais fortemente como espelho de novas re-

alidades, tal qual aconteceu com o romance clássico em relação ao romance 

moderno, criando assim outra e, por que não, uma nova forma narrativa no 

cinema. Forma que lida com o esgarçamento da noção de realidade e com a 

ideia de “realidades”, o que leva a fi lmes com a construção de uma dramatur-

gia mais rarefeita, sem um sentido único, linear, emancipador, promovido por 

uma lógica estruturadora e temporal fundada na articulação de nexos causais 

ou episódios defl agradores de ações posteriores amarrados no princípio de 

causa e consequência e, do ponto de vista da construção da imagem, a fi lmes 

com planos longos, dilatados ao extremo, abarcando o vazio da cena e das 

personagens.  

 Este sentimento de desenraizamento em relação a uma realidade 

estável e o sentimento de pertencer a realidades fraturadas, sentimentos si-

multâneos, vão servir de base a essa dramaturgia rarefeita, oscilante, na qual 

temos esse outro homem, em outro tipo de ação. Não é mais um agir racional, 

18   A explosão na produção, gerada pela facilidade de produzir em relação à décadas passadas, tem tirado o 
sono dos curadores de festivais, surpreendidos, cada dia mais, com avalanches e avalanches de filmes, tão logo 
termina o prazo de inscrição. Obras realizadas nos mais diferentes formatos e trabalhando com as mais diversas 
formas e conteúdos surgem de diversas partes do país. Muitas destas – como já foi observado anteriormente 
no texto – realizadas por coletivos formados em universidades ou por grupos de amigos. O problema, para os 
festivais pelo menos, é que, via de regra, estes curadores e suas equipes não têm tempo para assistir integral-
mente a todos os filmes que recebem, fazendo, muitas vezes, uma seleção com base nos minutos iniciais do 
filme ou vendo-os de maneira acelerada, quando não vendo dois ou três filmes simultaneamente. O que nos 
remete, novamente, à aleatoriedade que vimos quando discutíamos sobre a tomada de decisão entre o raciocinar 
e o experimentar.

19   Essa multiplicidade de racionalidades locais afeta também a recepção, com a criação de inúmeros canais 
nos quais os filmes, feitos nos mais diferentes formatos, do celular à bitola 35 mm, podem ser vistos. Caso mais 
famoso é o do You Tube, dos porta-curtas e do Vimeo. Além destes hospedeiros, são inúmeros os mecanismos 
de divulgação destes trabalhos, caso de redes sociais como o twitter, facebook etc.



269

Texto e tela: ensaios sobre literatura e cinema

instado a um fi m claro, mas um vagar, ou até uma apatia – apatia feliz como 

descreveu o professor e crítico Cléber Eduardo em entrevista à Revista Filme 

Cultura (edição 54, maio de 2011) –, que se confi gura também pela descone-

xão entre passado, presente e futuro, para dar conta, fragmentariamente, do 

hoje mais imediato. Este tipo de estrutura dramatúrgica aparece, com diferen-

ça, é claro, em diversos fi lmes. Vários poderiam ser citados, mas cito dois que 

dentro da lógica de mercado, de produção e exibição, que se encontram em 

polos bem diferentes, para não dizer opostos: o cearense Estrada para Ythaca 

(BRASIL, 2010) de Guto Parente, Pedro Diógenes, Ricardo e Luiz Pretti, um 

dos fi lmes mais interessantes feitos no Brasil nos últimos anos, e Árvore da 

Vida (EUA, 2011), fi lme do cineasta norte-americano Terence Malick, pre-

miado no Festival de Cannes em 2011 e que tem Brad Pitt e Sean Penn no 

elenco.   

 Esta dramaturgia, menos ancorada na força da realidade, leva um de-

terminado cinema, se não à crise que o romance sentiu na virada do século 

XIX para o XX, a um caminho muito mais próximo deste no que diz respeito 

à subjetividade em oposição ao narrar objetivamente a realidade; leva também 

a experimentações radicais como a do fl uxo de consciência e a do monólogo 

interior - talvez se aproximando, décadas depois, da discussão entre Eisens-

tein e Joyce citada anteriormente. Neste caso, cito novamente, como exemplo, 

Árvore da Vida de Terence Malick, e não só pelo fato de o fi lme ser bastante 

recente, mas porque a estruturação deste – e Malick sempre procurou cami-

nhos diferentes em relação aos demais cineastas hollywoodianos – me parecer 

muito similar à buscada por Proust na literatura, com a construção da memó-

ria, mas evocada, no caso do fi lme, por um ponto irradiador do foco narrativo 

quase invisível, embaralhando todas as coordenadas temporais.

 Essa busca maior pela subjetividade pode ser vista também em di-

versos fi lmes brasileiros nos quais a afi rmação de um pertencimento em 

confronto com o desenraizamento vai gerar a oscilação contínua explicitada 

por Vattimo ao explicar a pós-modernidade. Os exemplos são variados, mas 

poderíamos elencar os cinco fi lmes escolhidos pela Mostra “Cinema Brasi-
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leiro anos 2000 – 10 Questões20” que de diferentes maneiras dão conta desta 

subjetividade: Nome Próprio (Brasil, 2007), de Murillo Salles, Pan Cinema Per-

manente (Brasil, 2007), de Carlos Nader, Eu me Lembro (Brasil, 2005), de Edgar 

Navarro, Dias de Nietzsche em Turim (BRASIL, 2001), de Júlio Bressane e Tropa 

de Elite (Brasil, 2007), de Carlos Padilha.

 Outra característica marcante desta produção contemporânea marcada 

por novas formas de produção e pela pós-modernidade é a erosão da fronteira 

entre fi cção e documentário, entre representação e realidade. Isso ocorre de 

maneira tão marcante em certos fi lmes que é cada dia mais complicado classi-

fi cá-los como fi cção ou documentário. Exemplos óbvios, nesse sentido, são os 

fi lmes Serra da Desordem  (Brasil, 2006) de Andrea Tonacci, apontado por muitos 

como o melhor fi lme brasileiro das últimas décadas, e os fi lmes recentes de 

Eduardo Coutinho, Jogo de Cena (Brasil, 2007) e Moscou (Brasil, 2009). Também 

neste limite, podemos colocar a produção mais recente do cineasta português 

Pedro Costa, sobretudo, Juventude em Marcha (Portugal, 2006). O cineasta, graças 

à possibilidade de trabalhar com equipamentos mais leves e equipes reduzidas, 

consegue, em seus fi lmes, retratar o cotidiano de imigrantes africanos em bair-

ros pobres de Portugal com uma cumplicidade, realismo e lirismo que jamais 

seria conquistado com o monstruoso, invasivo e gigantesco aparato de um set 

de fi lmagem industrial. Estando ao lado destes imigrantes de fato e coprodu-

zindo com estas pessoas, personagens-atores, seus fi lmes, Pedro Costa constrói 

e desconstrói a realidade, faz fi cção e documentário ao mesmo tempo e no 

mesmo plano, tornando as duas coisas uma só. Concluindo, o que leva hoje este 

cinema à literatura, diferentemente do que ocorria no passado, são os proble-

mas e inquietações do homem contemporâneo e as difi culdades de represen-

tá-lo, seja no papel, seja na película, seja no ambiente digital. Mas este cinema 

contemporâneo não fi ca devendo nada à literatura, como ocorreu antes, e nem 

se sente menor, mas caminha, junto a ela, digamos que de igual para igual, ten-

tando responder as mesmas questões a partir, agora, das novas possibilidades 

e especifi dades do dispositivo digital. Com o digital e o modelo pós-industrial, 

20   Todo material relativo à Mostra pode ser acessado em http://www.revistacinetica.com.br/anos2000/.
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fazer fi lmes e escrever romances tornaram-se atividades ainda mais próximas e 

parecidas. Ainda que o literário e o fílmico respondam a universos diferentes, 

parece existir, como nunca antes, uma maior convergência estética e narrativa. 
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