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RESUMO 
Este artigo contempla análises e reflexões referentes ao estudo da Literatura e sua intrínseca 
relação com o cinema, cuja abordagem propõe ir além da pesquisa bibliográfica, como 
também apontar como os professores, que utilizam o filme como recurso didático, consideram 
o trabalho pedagógico. Detalhou-se a relação da Literatura com o cinema, observando-o em 
sua forma artística que se apresenta ao espectador como ponto de partida para uma reflexão 
crítica sobre questões sociais. Neste aspecto, a pesquisa demonstra o requintado enlace entre 
cinema e obra literária que resultou o sucesso de filmes oriundos de obras irrefutavelmente 
relevantes no contexto literário. Cumpre-se este artigo com o sentimento de que contribua, 
ainda que de forma modesta, para a ampliação acerca da compreensão da importância do 
cinema na educação.  
Palavras - chave: Literatura, Cinema, Educação.  
 
CINEMA: CONTEXTUALIZING LITERARY WORKS AND ENCOURAGING THE 

READING THROUGH THE SEVENTH ART 
ABSTRACT 
 
This article contemplates analysis and reflections concerning to the study of Literature and its 
intrinsic relationship to the cinema, whose approach aims to go beyond the literature, as well 
as shows how the teachers, who use the film as a teaching resource, consider the pedagogical 
work. It was detailed the relation of the Literature to the cinema, watching it in its art form 
that is presented to the viewer as a starting point for critical reflection on social issues. In this 
respect, the research demonstrates the refined link between cinema and literary work that 
resulted from the success of movies that are derived from indisputably relevant works in the 
context of literature. This article is fulfilled with the feeling that contributes, even in a 
modestly way, to broaden understanding about the importance of the cinema in education. 
Key - words: Literature, Cinema, Education.  
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INTRODUÇÃO 

 

O livro literário nasce da construção das relações sociais e de seus respectivos 

conflitos. Verifica-se neste tipo de obra os fatos históricos, situações de vida reais e/ou 

imaginárias, transformações ocorridas ao longo do tempo e principalmente as representações 

de inúmeros cidadãos através dos personagens, sejam eles protagonistas ou antagonistas.  

Dentro dessa complexidade de informações que se projeta na Literatura e com o 

avanço da tecnologia, surgem as magníficas criações cinematográficas de autêntica relevância 

no contexto literário, pois o enlace entre obra e filme pode ser enriquecedor, como pode ser 

também desastroso. Enriquecedor, quando um complementa, completa o outro e ambos 

tornam-se transcendentes à medida que surpreendem, por sua qualidade artística intrínseca e 

por sentimentos que são capazes de suscitar no leitor/expectador. Desastroso, quando estão 

desconectados em suas essências.  

Dentro desse contexto é relevante evidenciar como determinadas obras literárias 

narrativas foram adaptadas para o cinema. Como o cinema considerou o trabalho literário. 

Como utilizar estrategicamente tais recursos. O que se está considerando quando se trata desta 

perspectiva. Como inserir na metodologia utilizada em sala de aula os recursos do cinema de 

forma prazerosa e que suscite a aprendizagem. Faz-se necessário, inicialmente, investigar os 

princípios da Literatura, suas características, o contexto histórico-social, a transposição para o 

cinema e seus respectivos recursos metodológicos, a importância de ambos no 

desenvolvimento crítico do leitor.  

Pretende-se, neste sentido, constatar que a obra literária e o cinema trazem 

dimensões sociológicas, políticas, filosóficas, religiosas, psicológicas ou outras, que para 

além do prazer estético podem servir a diferentes propósitos pedagógicos, pois expressam 

uma determinada visão de mundo, racionalizada ou fantasiosa, que tem como essência, nossa 

existência, histórias de vidas coletivas ou singulares.  

Apesar da constatação da relevância do trabalho envolvendo obra literária e o 

cinema, é importante ressaltar que, infelizmente, existem nesse campo, inúmeras produções 

com inadequações e pobreza de estilo, portanto cabe ao professor, o discernimento e 

conhecimento necessários para não inseri-las em sala de aula e, sobretudo, manter um olhar 

crítico em relação a essas produções. Tais produções não serão mencionadas no presente 

trabalho, pois não é parte dos objetivos estabelecidos, mas destaca-se a existência do “bom e 

do ruim” que permeiam este universo de criação.        
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1.  DA LITERATURA PARA O CINEMA  

 

A arte literária trabalha com uma matéria-prima específica: a palavra. Entretanto, é 

necessário atentar para o fato de que não basta fazer uso da palavra para produzir literatura. 

Só se produz um texto literário quando a intenção do escritor vai além da mera informação ou 

de uma proposta de reflexão sobre a condição humana. Sua intenção deve estar voltada 

também para a própria elaboração da mensagem e combinando as palavras de uma forma 

muito especial. 

O crítico literário Culler apud Terra (2002, p. 233) declara que: 

 
Muitas vezes se diz que a literariedade reside, sobretudo, na organização da 
linguagem que torna a literatura distinguível da linguagem usada para outros 
fins. Literatura é linguagem que coloca em primeiro plano a própria 
linguagem: torna-a estranha, atira-a em você – Veja! Sou a linguagem! – 
assim você não pode se esquecer de que está lidando com a linguagem 
configurada de modos estranhos. 

  
 
Para Rosso (2009, p. 01), os séculos XX e XXI são os séculos da imagem. O cinema, 

depois a televisão e agora a informática dominam o imaginário coletivo. A palavra e a escrita 

passaram a interagir com outros discursos: som-palavra-imagem fundem-se em novas noções 

de texto que começam a emergir com uma mudança em termos de paradigma cultural.  

Na realidade, o que se propõe em produções cinematográficas requintadas, não é o 

distanciamento das artes literárias com a sétima arte, mas sim a difusão das artes. Isso 

significa que ao popularizar determinadas obras e trazê-las para a grande tela, corre-se o risco 

de tornar tal obra desvalorizada ou torná-la ainda mais rica. Nessa difusão há um processo 

muito importante a ser destacado, poderá incitar a leitura, pois o filme não traz todos os 

detalhes da obra, levará o leitor/espectador a uma reflexão crítica comparativa sobre obra 

literária e filme. Além disso, é inegável que o filme promove a popularização da Literatura.        

Pensadores como Pedro Lucas se apresentam de forma cautelosa em relação à 

difusão entre tecnologia e Literatura, pois vê nessa situação alguns riscos que a tecnologia 

pode propiciar com a aceleração do conhecimento. Assim, declara que:  

 

as técnicas de armazenamento do saber e de acesso às suas fontes vão 
tornando possível a maior número de pessoas atualizar os conhecimentos em 
diferentes áreas e desfrutar extensivamente a memória coletiva. Mas a 
embriaguez da velocidade não deve abalar as nossas convicções políticas, 
filosóficas e mesmo literárias. Ademais, o saber enciclopédico posto a 
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serviço do consumidor não traduz necessariamente a sua plena apreensão 
pelo usuário da informática. O lastro cultural não será jamais o produto de 
uma iluminação com o fulgor e a intensidade de um relâmpago (LUCAS, 
2001, p. 51). 
 

O cinema como máquina de "criação de imagens" coloca novos desafios à nossa 

relação com o mundo e com o real, já que cada imagem é única e  

fornece uma nova experiência de mundo visível. O cinema não descreve detalhes como a 

literatura o faz, mas os mostra de forma atrativa e convincente. Os novos paradigmas 

contemporâneos lançam, então, o desafio de fundar um verdadeiro diálogo interdisciplinar e 

transdisciplinar.  

Portanto, Literatura e cinema ora se complementam, ora se distanciam, depender-se-á 

da forma e contexto em que são trabalhadas e apresentadas, neste aspecto, configura-se a 

responsabilidade de escritores e cineastas, pois dependerá deles, o fracasso ou o sucesso de 

tais obras, ambas de suma importância para o desenvolvimento cultural de uma sociedade.  

 

2 REFLEXÕES PEDAGÓGICAS SOBRE O FILME COMO RECURSO DIDÁTICO

  

Para trabalhar com filmes em sala de aula é necessário muito aprimoramento, o 

professor precisa atualizar-se quanto aos tipos de filmes que convêm trabalhar e assisti-los 

várias vezes, para que possa explorá-lo e suscitar a discussão. Assim, com este planejamento, 

eliminará o preconceito em relação à utilização de filmes na prática pedagógica. Quando o 

professor pesquisa e passa a conhecer elementos que compõem o filme, além de apenas 

interar-se da “história” e contextualizá-la com o conteúdo, há neste aspecto uma dimensão 

maior de análise e o aluno adquirirá um olhar mais crítico em relação a esses elementos de 

construção do filme. Desta forma: 

 

Embora o cinema já seja utilizado há algum tempo por muitos professores, 
pelo menos desde o final dos anos 1980, só mais recentemente estão 
surgindo algumas propostas mais sistematizadas que orientem o professor. 
No campo das humanidades existe uma razoável bibliografia, e alguns 
autores tentam apontar para um trabalho que não apenas incorpore o 
conteúdo, a “história” do filme, mas também seus elementos de performance 
(a construção do personagem e os diálogos), linguagem  (a montagem e os 
planos) e composição cênica (figurino, cenário, trilha sonora e fotografia). 
Este trabalho segue uma linha de análise. Acreditamos que é possível mesmo 
o professor não se tornando um crítico cinematográfico altamente 
especializado, incorporar o cinema na sala de aula e em projetos escolares, 
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de forma a ir muito além do “conteúdo” representado pelo filme (ALMEIDA 
apud NAPOLITANO, 2008, p.12) [grifo do autor]. 

 

Determinados filmes estimulam reflexões sobre a prática pedagógica e ao mesmo 

tempo, apontam formas inspiradoras de tratar problemáticas que surgem no contexto escolar, 

pois de acordo com Pierre Bourdieu apud Duarte (2009, p. 13) “a experiência das pessoas 

com o cinema contribui para desenvolver o que se pode chamar de competência para ver, isto 

é, uma certa disposição, valorizada socialmente, para analisar, compreender e apreciar uma 

história em linguagem cinematográfica”. Desta forma: 

 
A imagem em movimento tem uma grande influência no imaginário social, 
principalmente as veiculadas pela televisão. Mas existem filmes que podem 
ser considerados obras de arte, por serem autoriais e retratar um panorama 
cultural e aspectos específicos de uma visão que por nós partilhada oferece 
fundamentos para o exercício de uma análise subjetiva. Essas obras 
possibilitam que nos coloquemos em outros olhares sobre o mesmo objeto (o 
filme). Nesse sentido a câmera de cinema funciona como se fosse um olho 
humano, pois o cinema é uma linguagem universal que através da incitação à 
reflexão também permite o aprofundamento das sugestões. Logo, qualquer 
tipo de cerceamento curricular, seja de caráter religioso, laico ou técnico, 
inibe um processo pedagógico que se privilegiaria de uma diversidade 
contextual (FRESQUET et al, 2008, p.67)      
 

Há uma variedade de filmes que estabelecem relação com obras literárias, assim, 

filmes e obras não precisam necessariamente estar vinculadas a uma situação de sobreposição, 

mas sim de intrínseca relação nos contextos culturais e educacionais. 

Portanto, é importante ressaltar que tomar filmes como objeto de estudo não significa 

negar a magia e o encantamento que eles proporcionam a seus espectadores. Ao trabalhar com 

filme como meio de informação e como produto cultural, deve-se ter o cuidado de não excluí-

lo da condição de arte, para que não perca o poder de encanto e sedução.  

 

3. OBRAS LITERÁRIAS TRANSPOSTAS PARA O CINEMA 

 

Pretende-se, realizar uma breve explanação referente aos livros literários (gêneros: 

romance e peça teatral) que foram transpostos para o cinema, demonstrar a importância de 

determinadas obras literárias, seus respectivos filmes e as implicações quando utilizados 

como recursos pedagógicos.  Para realizar a abordagem proposta, faz-se necessário restringir 

as informações referentes aos livros literários e seus respectivos filmes, pois não é possível 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

6 

 

contemplar a todos, levando-se em consideração a gama de produções importantes e 

brilhantes, no contexto internacional e nacional.  

Explanar-se-á sobre alguns livros pesquisados que foram consideravelmente 

enriquecidos pela sétima arte, propõe-se então, destacar três grandes autores, entre eles, Eça 

de Queirós, escritor realista português, escreveu a obra “Primo Basílio” que fora transposta 

para o cinema e apresentada com êxito à medida que a enalteceu e a popularizou. Propõe 

também uma abordagem sobre a obra “Campo Geral” do livro “Corpo de Baile” que inspirou 

o filme “Mutum” do escritor moderno brasileiro Guimarães Rosa, a adaptação para o cinema 

foi trabalhada de forma plausível. Por fim, encontrando-se num contexto mais atual e de igual 

importância, tem-se na peça teatral “Auto da compadecida” do escritor contemporâneo 

brasileiro Ariano Suassuna fonte inquestionavelmente rica, tanto na literatura como no 

cinema.  

 

2.1. “O Primo Basílio” de Eça de Queirós 

 

O livro “O Primo Basílio” saiu das prateleiras e das mãos dos leitores para os olhos 

atentos do grande público pela sua capacidade de ultrapassar séculos e hoje, em pleno século 

XXI, tornar-se surpreendente e ser atual; baseado na obra homônima do autor Eça de Queirós, 

que é considerado, segundo Rodella, 2005:  

 

um dos maiores ficcionistas da Literatura de Língua Portuguesa. Pode-se 
afirmar que sua obra possui um senso estético que impressiona pela riqueza 
e qualidade da escrita. As obras “O primo Basílio” e “Crime do padre 
Amaro” podem ser consideradas romances densos, primorosamente 
construídos, que faz o leitor ficar preso aos personagens, seus impulsos e 
dilemas existenciais em meio a uma sociedade burguesa e conservadora. 
(RODELLA, et al, 2005, p.292)  
 

Em “O Primo Basílio”, segundo RODELLA ( et al, 2005, p.295)  a história se passa 

na Lisboa do final do século XIX, a sonhadora Luísa e o sedutor Basílio, vivem um tórrido 

romance, causando o desajuste de um casamento tradicional. Eça de Queirós faz uma ousada 

crítica por meio de um texto arguto e fascinante. O livro consolidou o Realismo em Portugal e 

até hoje gera polêmica. Já o filme adaptado da obra “O Primo Basílio” de Eça de Queirós é 

inovador e quando se entra no cinema para assiti-lo, não se espera isso, mas ao seu final é 

fácil perceber que se participou da história do cinema, com novos conceitos e valores. Ao 
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notar tal inovação e grandeza, Vieira (2008, p.01) atribui méritos ao diretor da última versão 

do filme da seguinte forma: 

 

O Diretor Daniel Filho, resolve mais uma vez transpor as barreiras do 
cinema ao adaptar a obra de Eça de Queirós. O roteiro escrito por Euclydes 
Marinho transporta a ação do final do século XIX em Lisboa para o final dos 
anos 50 em São Paulo, e ousa em fazer uma história muito mais simplória, 
deixando para traz toda possibilidade de recriar uma sociedade como o livro 
o faz, optando por simplesmente se fechar na história principal, esquecendo 
toda e qualquer nuance que fez do livro um clássico, para assim não criar um 
filme enfadonho e rico em detalhes e retratos de uma época, coisa que 
perigosamente poderia aumentar a duração do filme, e deixar muito tempo o 
espectador no cinema. Resumindo, “Primo Basílio” é um filme tão técnica e 
narrativamente completo e novo, que se mostra à prova de qualquer ironia e 
sarcasmo que se possa fazer. 

 

A obra, assim como o filme traz várias reflexões e perspectivas de desenvolvimento 

de atividades pedagógicas. As possibilidades de exploração no aspecto histórico-social, a 

questão de gênero, as características marcantes da mulher na sociedade, o preconceito, o rigor 

de uma época, entre outras várias e dinâmicas propostas pedagógicas criativas que podem 

envolvem a obra e o filme. Depender-se-á do nível de preparação do professor para trabalhá-

los, dos objetivos estabelecidos, da disciplina e do nível de aprendizagem dos alunos 

envolvidos.  

 

2.2. “Corpo de Baile” novela “Campo Geral” de Guimarães Rosa que originou o filme 

“Mutum”  

 

Em 1956, Guimarães lançou “Corpo de Baile”, um desfile de novelas maravilhosas 

que contam histórias interessantes e criativas. Dentre “as narrativas que compõem a obra 

encontra-se ‘Campo Geral”, segundo Rodella (et al, 2005, p. 456) a  narrativa “Campo Geral” 

traz uma história comovente de uma família que reside num sítio nos confins do sertão 

mineiro, carregando as alegrias e as amarguras de viver no sertão. Nesse contexto, surgem os 

conflitos ocasionados pela ignorância e pela infidelidade; o amor de irmãos; a iminência da 

morte e principalmente o amor de uma mãe que abre mão da companhia do filho para que ele 

tenha um futuro em outro lugar, longe do sertão.  

Da narrativa “Campos Geral” de Guimarães Rosa origina-se o filme “Mutum” da 

diretora Sandra Kogut, premiado e consagrado pela originalidade e proximidade da obra 

literária. O grande mérito de “Mutum” é a coleção de imagens sensoriais, um filme com a 
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memória literária de uma primeira leitura e não de uma releitura. O filme não tem músicas e 

melodias, a trilha sonora são os sons da natureza. Os atores escolhidos são pessoas que 

moram no sertão, pessoas simples que nunca imaginaram se verem na grande tela. A diretora 

Sandra Kogut fez várias oficinas de atores para escolher “Tiago” o personagem principal da 

trama, que representa o personagem Miguelim da obra “Campos Gerais”. Segundo a diretora, 

“do trabalho com criança sempre emerge uma verdade” e o garoto do sertão surpreendeu a 

todos pela atuação e desenvoltura no filme.  

Em suma, não há como saber quando é obra literária e quando é narrativa fílmica, 

pois se entrelaçam dentro da emocionante história de vidas marcadas pelas características 

rigorosas do sertão mineiro. Tanto a obra como o filme traz possibilidades pedagógicas 

abrangentes pela sua riqueza de detalhes e originalidade.    

 

2.3. “Auto da compadecia” de Ariano Suassuna 

 

“Auto da Compadecida” de Ariano Suassuna é uma peça clássica do teatro brasileiro, 

escrita em 1955 e publicada em 1957. Virou minissérie de televisão e ganhou uma versão para 

o cinema. Abordando temas universais como a avareza humana e suas amargas 

consequências, por meio de personagens populares, Suassuna, nesta obra, prepara o leitor para 

um desfecho moralizante conforme os preceitos do cristianismo católico, mas de uma forma 

envolvente, pois o texto, além de criativo e empolgante, é verdadeiramente divertido.  

Machado (2008, p.3) afirma que: 

 

Durante um longo período, e através de várias obras literárias e suas 
adaptações para o cinema, percebe-se a figura desses sertanejos como a de 
homens de baixa estatura, mirrados pela alimentação irregular, permeada por 
ciclos de escassez alimentar, de pele queimada pelo forte sol que assola a 
região diariamente, de mão marcada pela labuta diária no plantio da cana ou 
do algodão, do cacau, do tabaco; de roupas simples e de pés no chão.  
 

No filme, João Grilo e Chicó representam a transposição de todas as características 

apresentadas anteriormente, acrescidas a uma grande esperteza. Dá enorme gosto ler o livro. 

Igualmente vale a pena assistir ao filme. Permeado por histórias engraçadas, inventadas por 

Chicó e recheado de situações hilárias protagonizadas por João Grilo, um verdadeiro mestre 

na arte de contar histórias e mentiras.  
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Um filme imperdível que traz reflexões críticas em relação à situação do nordestino 

do sertão castigado pela seca e por falta de políticas de desenvolvimento socioeconômico, 

apesar de todas as mazelas que compõe esse cenário, o escritor e o cineasta conseguem 

manter o humor e a denúncia ao mesmo tempo. Ambos incitam várias possibilidades 

pedagógicas, de forma envolvente, criativa e divertida. Tais como: resenha crítica, teatro, 

pesquisas para conhecer a cultura cinematográfica, roteiro de análise, textos comparativos, 

atividades envolvendo a variedades lingüísticas, diversidade cultural, étnica e religiosa, 

principais personagens e suas características dramáticas, entre outras. A exploração das obras 

propõe também um trabalho interdisciplinar, pois trazem as características do sertão 

nordestino, bem como sua vasta e rica cultura. Nesse aspecto, é importante destacar a 

preparação do professor para que se realize um trabalho em que leve em consideração todas as 

possibilidades que a obra e o filme propiciam.    

 

4. O OLHAR DOS PROFESSORES PARA O TRABALHO COM FILMES: 

PESQUISANDO A  REALIDADE ESCOLAR  

 

Detalhou-se, até o momento, a relação da Literatura com o cinema, as três grandes 

obras literárias que foram transpostas para o cinema e reflexões pedagógicas sobre o filme 

como recurso didático, agora se analisará, através da pesquisa de campo, realizada com os 

cincos professores que compõem a área de linguagem, da Escola Estadual Cleonice Miranda 

da Silva, localizada em Colider - MT, como eles consideram o trabalho pedagógico que 

utilizam filmes como recurso didático.  

A pesquisa restringiu-se aos professores de linguagem porque a temática proposta 

encontra-se contextualizada na Literatura, disciplina que é trabalhada pelos professores da 

área de linguagem. Porém é importante destacar que o trabalho com filme não se restringe a 

apenas essa área de conhecimento.  

O questionário contemplava seis questões, sendo cinco questões abertas e uma 

questão fechada. O questionário possuía um campo destinado a identificação, tais como: sexo, 

idade e formação acadêmica, sendo que não era necessário expor o nome do participante.   

Ainda na identificação, foi perguntado aos professores da área da linguagem, qual 

graduação concluiu, período de término, se estão cursando ou já cursaram uma pós-graduação 

e o seu término, vê-se na tabela 01: 
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Tabela 01 – Referente à formação acadêmica dos entrevistados 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada na Escola Estadual Cleonice Miranda da Silva /Colider-MT 

O resultado demonstrado na tabela 01 é extremamente positivo, pois mostra que 

todos os entrevistados estão atuando na área específica de formação, todos cursaram Letras; 

percebe-se também outro dado importante, três estão cursando uma pós-graduação e dois já 

concluíram, isso revela a preocupação com a formação continuada. 

Na questão nº1, quando questionados sobre a utilização de filmes nas aulas, 100% 

responderam que utilizam filmes em suas aulas, esse é um dado revelador positivo. Na 

questão posterior, justificaram porque considera importante esse recurso em suas aulas e 

obteve-se as seguintes justificativas: “É importante que possamos, cada vez mais, explorar 

espaços de troca e reflexão para incorporarmos múltiplas linguagens em nossa prática, os 

filmes são dotados de linguagens próprias e compreendê-las vai além da simples apreciação 

de imagens e sons, assim como ler é mais do que decodificar palavras”. “Através do filme, o 

aluno visualiza situações que podem conter características e/ou fatos de um determinado 

conteúdo. Acredito que a assimilação acontece de forma mais prazerosa”.  

Os entrevistados descreveram uma atividade na qual envolveu a utilização de um 

determinado filme em suas aulas na questão número 04, obteve-se as seguintes respostas: “O 

filme ‘Lisbela e o prisioneiro’, num primeiro momento, foi apresentado o que os alunos 

deveriam observar no filme, tais como, variações lingüísticas, figuras de linguagem, e a 

estruturação do texto dramático, logo após assistiram ao filme com os objetivos 

estabelecidos”. “O filme ‘Auto da compadecida’ a comparação da linguagem regional 

nordestina com a variedade linguística de nossa região”.  

Quando questionados sobre os filmes baseados em obras literárias que assistiram, 

verifica-se no gráfico 4, que 50% dos entrevistados conheciam e assistiram ao filme “Auto da 

compadecida” originado da obra do mesmo título, de Ariano Suassuna. Observa-se que 

nenhum dos entrevistados assistiu ao filme “Mutum” originado da narrativa “Campo Geral” 

Graduação Término Pós-graduação Término 
Letras  1997 Sim 2002 
Letras 2006 Sim 2010 
Letras-Literatura 2000 Sim 2010 
Letras 2007 Sim 2010 
Letras  1998 Sim 2001 
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de Guimarães Rosa, deve-se relacionar esse dado ao fato de que o filme é um lançamento e 

provavelmente ainda não está disponível nas locadoras de vídeo. 

 

Gráfico 4 -  Filmes que foram baseados em obras literárias que assistiram. 

 

Fonte: Pesquisa realizada na Escola Estadual Cleonice Miranda da Silva /Colider-MT 

 

Para finalizar, apresentou-se a seguinte questão: “Qual filme baseado em uma obra 

literária, descrito acima, é mais interessante e possui uma proximidade com a obra que o 

originou?”, 50% dos entrevistados responderam que o filme que tem mais proximidade com a 

obra que o originou é “Auto da compadecida” de Ariano Suassuna. Isso demonstra a 

relevância da obra no contexto cultural de nossa sociedade e o enlace entre os aspectos 

literários e cinematográficos presentes no filme. 

A pesquisa de campo faz emergir várias reflexões acerca da inserção do cinema na 

pedagogia escolar, observa-se, entre os professores pesquisados, a representatividade e as 

possibilidades que o filme proporciona, pois o filme traz informações sobre lugares, modos de 

vida, cultura de outras regiões, variedades lingüísticas e personagem cheio de brasilidade (no 

caso de filmes nacionais). O trabalho com filmes nacionais que são oriundos de obras 

literárias da ficção brasileira é ainda mais enriquecedor, pois possuem uma proximidade com 

o espectador à medida que retratam situações, pessoas e lugares do Brasil. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a construção deste artigo, que fora esmerado com cuidado e satisfação 

pessoal, à medida que se desvelava os conhecimentos através da pesquisa bibliográfica, mais 
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se tornava reconhecidamente importante o trabalho envolvendo Literatura e cinema. Durante 

a realização da pesquisa, constatava-se que ambas são de grande relevância no contexto 

escolar, pois propiciam conhecimento e prazer de forma organizada e sistemática. 

Este trabalho mostra que educar pelo cinema ou utilizar o cinema no processo escolar 

é ensinar a ver diferente. É educar o olhar. É decifrar os enigmas da modernidade na moldura 

do espaço imagético. 

Demonstrou-se que Literatura e cinema, quando bem trabalhados, trazem a difusão 

das artes e não o distanciamento das artes literárias com a sétima arte. Isso significa que ao 

popularizar determinadas obras e trazê-las para a grande tela, corre-se o risco de tornar tal 

obra desvalorizada ou torná-la ainda mais rica. 

Neste aspecto, o presente trabalho preocupou-se em demonstrar o requintado enlace 

cinematográfico com obra literária que resultou o sucesso de filmes oriundos de obras 

irrefutavelmente relevantes no contexto literário. Para realizar a abordagem proposta, fez-se 

necessário restringir as informações referentes aos livros literários e seus respectivos filmes, 

pois não seria possível contemplar a todos, levando-se em consideração a gama de produções 

existentes.     

Assim, explanou-se sobre alguns livros pesquisados que foram consideravelmente 

enriquecidos pela sétima arte, entre eles, “Primo Basílio” de Eça de Queirós, “Campo Geral” 

do livro “Corpo de Baile” que inspirou o filme “Mutum” do escritor Guimarães Rosa e “Auto 

da compadecida” do escritor Ariano Suassuna. Constatou-se também as possibilidades de 

trabalho pedagógico com a utilização desses filmes.  

É importante ressaltar a relevância do trabalho envolvendo obra literária e o cinema, 

porém, existem nesse campo, inúmeras produções com inadequações e pobreza de estilo, 

portanto cabe ao professor, o discernimento e conhecimento necessários para não inseri-las 

em sala de aula e, sobretudo, manter um olhar crítico em relação à existência do “bom e do 

ruim” que permeiam este universo de criação.  

Para constatar tal premissa, realizou-se a pesquisa de campo com os cincos 

professores que compõe a área de linguagem, da Escola Estadual Cleonice Miranda da Silva, 

localizada em Colider - MT, para verificar como eles consideram o trabalho pedagógico que 

utilizam filmes como recurso didático, as respostas refletem a preocupação que os professores 

pesquisados têm ao trabalhar com filmes em suas aulas, demonstrando conhecimento sobre os 

filmes e atividades bem direcionadas, apenas destaca-se que seja necessário maior 

aprofundamento em relação aos objetivos e desenvolvimento das atividades; para que 
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explorassem um pouco mais o filme em questão, trazendo assim, um aprofundamento na 

atividade com filme e não apenas uma complementação dos conteúdos trabalhados. 

Analisar filmes ajuda professores e estudantes a compreender (apreciar e, sobretudo, 

respeitar) a forma como diferentes povos educam/formam as gerações mais novas. É sempre 

um novo mundo, construído na e pela linguagem cinematográfica que se abre para nós 

quando nos dispomos a olhar filmes como fonte de conhecimento e informação. 

O artigo evidenciou o sentimento de contribuição, ainda que de forma modesta, para 

a ampliação acerca da compreensão da importância do cinema na educação. Contudo, 

acredita-se haver ainda uma grande caminhada a ser trilhada para que se possa elucidar o 

olhar de forma mais profunda sobre a temática desenvolvida. 
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