
 

 

 

33

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 

  ISSN - 000-000 

 

33 

 

O DIÁLOGO LITERÁRIO COM O 

CINEMA: A DIVERSIDADE DOS 

GÊNEROS LITERÁRIOS NA SALA 

DE AULA DE LITERATURAS 

Renata de Souza Gomes (UFRJ) 
Orientador: Roberto Ferreira da Rocha (UFRJ) 
 

 

 
 

 

RESUMO  

O campo literário recebe de Bourdieu ([1992] 2010, p.262-3) “a definição de um campo de forças 

a agir sobre todos que entram nele, e de maneira diferencial segundo a posição que aí ocupam.”. 

No Brasil, por exemplo, há a pesquisa nacional Retratos da Leitura no Brasil conduzida pelo 

Instituto Pró-Livro (Criado pela Abrelivros, CBL, SNEL e algumas editoras) que objetiva fornecer 

dados para o MEC e Unesco sobre os hábitos de leitura do brasileiro. De acordo com a pesquisa 

de 2012 que somente 10% da população brasileira frequenta o teatro, e os gêneros literários 

favoritos se concentram na sequência de primeiros lugares com a leitura da Bíblia, seguida de 

livros didáticos, romances, livros religiosos, contos, livros infantis, e poesia. Os participantes 

alegam não ter tempo para ler e preferir assistir televisão. Desse modo, uma reflexão sobre o 

campo literário brasileiro atual, aponta também para a importância do papel das mídias 

televisivas e da arte cinematográfica para imortalização da obra literária. Os meios de 

comunicação podem em sua instrumentalidade oferecer conteúdo emancipatório que possibilite 

a aproximação da leitura com as massas (Sepúlveda, 1993, p.45), e para ilustrar, o autor cita as 

telenovelas de Dias Gomes, O Grande Sertão Veredas na televisão. Ao ser perguntado pela 

revista Educação de Realidade sobre a relação entre cinema Ismail Xavier conclama que o 

cinema que educa é o cinema que faz pensar. Portanto, reconhecer a importância dialógica entre 

o cinema e a literatura através das adaptações pode não só promover o letramento literário, 

gosto e apreciação estética das obras, como também reconhecer a importância do discurso 

literário enquanto discurso vivo e atuante na sociedade e não como mero modelo linguístico da 

norma padrão. Dessa forma, objetiva-se nesse minicurso estudar sobre a teoria da adaptação 

literária, promovendo o enfoque entre a relação dialógica da mídia cinematográfica e obras da 

literatura, bem como um breve reeleitura atualizada sobre o texto de Walter Benjamim sobre a 

arte na era da reprodutibilidade técnica. Como corpus a ser estudado, propõe-se a análise de 

diferentes textos pertencentes a diferentes gêneros literários com o intuito de celebrar a 

diversidade do dialogismo entre os gêneros textuais e os midiáticos. Os textos escolhidos são o 

conto ‘A mulher sem pecado’ de Nelson Rodrigues, Orgulho e Preconceito de Jane Austen, Tio 

Vânia de Tchecov, o poema The Raven de Edgar Allan Poe, a letra da música de Faroeste 

Caboclo do grupo Legião Urbana, e algumas de suas respectivas adaptações. Serão discutidas 

propostas teóricas e práticas para a promoção e beneficiamento dos letramentos literários na 

sala de aula do ensino superior, sobretudo a graduação dos cursos de Letras.  
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