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Resumo 

 

Esta comunicação explora as possibilidades críticas sobre adaptação literária no cinema 

brasileiro a partir da ficção e do documentário, com os estudos de caso, respectivamente, 

de O filho eterno (2016), de Paulo Machline, e O último poema (2015), de Mirela Kruel. 

A pesquisa utiliza os estudos de Tara Collington (2009) sobre adaptação baseados em 

Mikhail Bakhtin (1997) e leva em conta fatores como descentralização, deslocalização e 

destemporalização do saber, a partir de Jesús Martín-Barbero (2008). No caso de O filho 

eterno, a análise mapeia a transposição para o cinema da narrativa autoficcional 

homônima de Cristovão Tezza (2016). Sobre O último poema, o trabalho propõe a análise 

da adaptação da correspondência entre a professora Helena Maria Balbinot e o poeta 

Carlos Drummond de Andrade, além da reflexão sobre o uso da encenação de poemas no 

documentário.  
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Em referência ao cânone, a adaptação literária no cinema brasileiro tem sido 

convencionalmente verificada a partir do ponto de vista da transposição de obras 

narrativas ficcionais para o formato de longas-metragens, especialmente de clássicos do 

Romantismo brasileiro - como O guarani (1985), de José de Alencar, publicado em 

folhetim em 1857 - ou de obras consagradas do Realismo, especialmente Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis (2014), livros roteirizados mais de uma 

vez para as telas, em diferentes épocas. O pagador de promessas (1962), dirigido por 

Anselmo Duarte, interrompe essa tradição de adaptação romanesca de forma bastante 

original e bem-sucedida, transpondo para o cinema a peça teatral homônima de Dias 

Gomes. Sete anos depois, Macunaíma (1969), de Joaquim Pedro de Andrade, baseado no 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP de cinema no XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

integrante do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.   
2 Pós-doutorando em Teoria da Literatura pelo Instituto de Letras da UFF.  
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livro de mesmo título de Mário de Andrade, realiza uma adaptação pouco ortodoxa da 

rapsódia do escritor paulista e abre caminho para a experimentação narrativa.  

Ao levar em conta a produção audiovisual atual, optei por refletir justamente sobre 

o alargamento dos gêneros literários que possibilitam adaptações audiovisuais bastante 

diferenciadas das obras que lhes deram origem, apontando para a incorporação de gêneros 

discursivos primários (essencialmente, as falas do cotidiano, de uso prático) na criação 

artística conforme conceituadas por Mikhail Bakhtin (1997) e retomadas mais 

recentemente, em relação à adaptação cinematográfica, por Tara Collington (2009). 

Assim, nesta análise crítica dos filmes O filho eterno (2016), de Paulo Machline, e de O 

último poema (2015), de Mirela Kruel, escolho como estratégia pensar na adaptação 

literária no cinema brasileiro como um processo que acompanha a diminuição de limites 

precisos dos gêneros ficção e documentário, analisados em paralelo. O objetivo da 

pesquisa é verificar como a narrativa autoficcional de O filho eterno, de Cristovão Tezza, 

escrita por um dos melhores prosadores brasileiros vivos, resulta em um filme de espectro 

mais amplo, de apelo popular, que incorpora o coloquial ao teor metafísico do texto em 

que é baseado. Já os poemas e cartas de Carlos Drummond de Andrade e suas cartas com 

a professora Helena Maria Balbinot, adaptados para o documentário O último poema, são 

utilizados de forma fragmentada e buscam uma sofisticação narrativa, mas mantêm a 

perspectiva comunicacional de apresentar o escritor e sua correspondente ao grande 

público, de modo que qualquer pessoa que assista ao filme possa identificar suas 

referências de criação.   

Martín-Barbero (2008, p. 237-239), ao refletir sobre disseminações, competências 

e transversalidades nos saberes atuais, examina as mudanças-chave promovidas pela 

revolução tecnológica (comunicacional), que implicam principalmente em uma mutação 

nos modos de circulação do saber (sempre determinante para deter o poder). Esse saber, 

“até pouco tempo, havia conservado seu caráter de ser, ao mesmo tempo, centralizado 

territorialmente, controlado através de certos dispositivos técnicos e associado a certas 

figuras sociais muito especiais”.  

Dessa forma, a circulação do saber impulsionada pela revolução tecnológica é 

examinada sob o ponto de vista da descentralização do livro (que ocupou os últimos cinco 

séculos), transformado com o surgimento do texto eletrônico e as modificações não 

somente da escritura, mas também da leitura, com o meio audiovisual impactando as 
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linguagens, as escrituras e as narrativas.  Outras mudanças efetuadas com o impulso das 

novas tecnologias são a deslocalização e a destemporalização, com a qual “os saberes 

escapam dos lugares e dos tempos legitimados socialmente para a distribuição e o 

aprendizado do saber”. Com a deslocalização, há uma disseminação do conhecimento, 

com a atenuação das fronteiras que o separavam do saber comum. Esses fatores, mesmo 

que sem um traçado rígido de como acontecem, guiam a leitura desses livros, e ao mesmo, 

a análise dos filmes em questão.  

Convergência de gêneros discursivos  

No que se refere ao livro O filho eterno³, do escritor catarinense Cristovão Tezza 

(2016),  - vencedor do Prêmio Jabuti de melhor romance de 2008, entre muitos outros 

prêmios - traz um complexo desafio de adaptação, a começar pela obra não ser exatamente 

um romance, mas autoficção encenada com a linguagem de romance. Mas o que seria 

exatamente autoficção? O termo, criado pelo crítico e romancista francês Serge 

Doubrovsky na quarta capa de um livro dele chamado justamente Fils (1977) – filho -, é uma 

nova designação, como observa Leyla Perrone-Moisés (2016), para termos anteriores como 

“biografia romanceada”, “ficção autobiográfica” ou “romance inspirado em fatos reais”.  

 

 

Fig. 1 – Marcos Veras (Roberto) e Débora Falabella (Cláudia), à esquerda, em cena de  
O filho eterno, na qual o médico diagnostica o filho do casal com síndrome de Down. 
 

O conceito que norteia a autoficção seria o de buscar na própria vida do autor o 

material para desenvolvimento de uma trama nutrida por referências experenciadas. O 

estilo cresceu vertiginosamente desde o batismo do termo por Doubrovsky e tem no 

norueguês Karl Ove Knausgård seu mais dileto representante na lista de best-sellers. 



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

  
 

4 

 

Tezza lança mão do recurso de compor um relato sinceramente cruel marcado pela 

experiência traumática de ser pai de um filho com síndrome de Down e cria uma estrutura 

de encenação para o drama pessoal, relatado sem os filtros da culpa ou da solidariedade 

que, em geral, permeiam as narrativas que colocam a criança no centro da cena. Em sua 

transposição cinematográfica, o estranho conflito entre pai e filho é mantido como mote 

central da narrativa.  

O narrador do livro de Tezza relata conflitos cotidianos vivenciados por um 

intelectual com pretensões literárias, a quem se refere na terceira pessoa como “o pai” 

que não suporta com tranquilidade a responsabilidade permanente de um filho com 

limitações neurológicas. No filme, esse diálogo interno é minimizado por pequenos 

trechos em off e a insatisfação do personagem muitas vezes é convertida em diálogos com 

a esposa. 

 O universo diegético do livro passeia por cidades como Florianópolis, Curitiba, 

Rio de Janeiro, Coimbra e São Paulo (essas duas últimas são excluídas do filme), mas o 

que realmente importa é o monólogo interno do personagem. Quando se refere à esposa 

resume sua identidade simplesmente como “a mulher”. Paradoxalmente, a criança que 

teria arruinado a vida do narrador é a única personagem nomeada: Felipe (no filme, 

chama-se Fabrício). 

No livro, a autoficção é criada a partir da inclemência de um professor de Letras 

frustrado com o insucesso literário e que vê sua trajetória naufragar ainda mais com a 

perspectiva de criar uma criança com deficiência. À certa altura, o egoísmo desesperado 

se exacerba e o pai “comemora” a possibilidade de morte precoce do filho: 

Era como se já tive acontecido – largou as mãos da mulher e saiu abrupto do 

quarto, numa euforia estúpida e intensa, que lhe varreu a alma. Era preciso sorver 

essa verdade, esse fato científico, profundamente: sim, as crianças com síndrome 
de Down morrem cedo. Por algum mistério daquele embaralhar de enzimas 

excessivas de alguém que tem três cromossomos número 21, e não apenas dois, 

como todo mundo, as crianças mongoloides – a palavra monstruosa ganhava 
agora um toque asséptico do jargão científico apenas a definição fria, não a sua 

avaliação – são anormalmente indefesas diante das infeções. Um simples 

resfriado se transforma rapidamente em pneumonia e daí a morte – às vezes é 

uma questão de horas, ele calcula. (TEZZA, 2016, p. 35)). 
 

Ao adaptar para a tela o universo interno do narrador de O filho eterno, o roteiro 

de Leonardo Levis transforma esse ruminar ensaístico, sofisticado e subjetivo do livro 

nos diálogos de interação de uma família diante de um problema de saúde incontornável. 

As falas do cotidiano, incluídas no gênero discursivo primário conforme a classificação 
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de Mikhail Bakhtin (1997), são adicionadas assim ao roteiro. Para Bakhtin, toda criação 

artística é componente do gênero discursivo secundário ou complexo que, com sua 

capacidade mimetizante, devora o outro. Assim, neste caso, o procedimento de 

incorporação de expressões do cotidiano é ampliado na transposição do livro para o 

cinema, de modo a naturalizar o conflito interno do pai-professor diante de seu drama 

insolúvel, às vezes tomado como castigo inexplicável. Tara Collington, ao relacionar as 

definições de gêneros de Bakhtin com a adaptação literária, ressalta a liberdade criativa 

exigida na transposição de uma mídia impressa para o audiovisual, analisando a 

convergência dos gêneros discursivos nos roteiros adaptados: 

Claro, as adaptações também podem incluir a inserção de gêneros discursivos 

ausentes no original. O diálogo pode ser acrescentado, alterado, atualizado e os 
adaptadores podem resolver incluir frases prontamente reconhecíveis ou padrões 

discursivos tomados de outras fontes. As adaptações, portanto, são excelentes 

exemplos dos gêneros discursivos primários encadeados, bem como do re-

enquadramento dos gêneros discursivos a serviço dos propósitos do “segundo 
mestre”, o adaptador. (COLLINGTON, 2009, p.135) 

 

Como na descentralização conceituada por Martín-Barbero (2008, p. 237-238), o 

livro é transposto para o audiovisual com um ponto de vista mais amplo, da classe média 

brasileira, ultrapassando a visada autoral e psicanaliticamente implicada do texto de 

Tezza. A perspectiva adotada evidentemente tem a busca de grande audiência, sobretudo 

pela chancela da coprodução da Globo Filmes, que promove o cinema de público 

acostumado à estética televisiva de fácil assimilação. Ainda que seja arriscado comparar 

perspectivas tão díspares quanto a da literatura e a do cinema popular promovido por essa 

adaptação, proponho aqui identificar o modo como isso resulta: 

O problema de admitir a aporia da fidelidade como categoria comparativa, em 
relação ao processo de adaptação, é o efeito de primazia que se dá ao texto-fonte. 

De fato, a adaptação cinematográfica é um processo intertextual, anti-hierárquico, 

plural hibridizante, multicultural e canibalizante. Essa compreensão aponta para 
uma atitude metodológica fundamental em relação aos estudos de adaptação 

cinematográfica: a adaptação é uma relação entre dois sistemas simbólicos 

distintos. A obra dita “original” é escrita num determinado período, influenciada 

por uma série de códigos de representação e por um momento histórico 
delimitado, do mesmo modo que a adaptação fílmica dessa obra. O diálogo se 

desenvolve não só entre o filme e o texto primevo, mas com uma série de outras 

referências, inclusive cinematográficas. (SILVA, 2009, p. 3-4) 
 

O monólogo do narrador é convertido em conversas econômicas encenadas na 

maior parte do tempo em cenas internas no ambiente doméstico da família. A cena inicial, 

como no livro, indica o momento de nascimento da criança, mas a perspectiva é prosaica 
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e todos os personagens têm nome:  Roberto é o protagonista (interpretado por Marcos 

Veras), que é casado com Cláudia (Débora Falabella). Ele é um professor de literatura 

com pouco trabalho e alguma pretensão literária, mas é a esposa jornalista que sustenta a 

casa, pelo menos na fase inicial de nascimento da criança, nos anos 1980. No filme, a 

passagem do tempo, que vai até 1994, é delimitada por jogos da seleção brasileira em 

Copas do Mundo, recurso popularesco que liga a criança ao futebol, enquanto o pai 

prefere dedicar-se à escrita literária durante os disputados jogos. A previsibilidade dessa 

estrutura é linear, mas eficiente e o ator-mirim Pedro Vinícius, também portador da 

síndrome de Down como o personagem que interpreta, imprime vivacidade para as cenas. 

O filme aposta no drama familiar e concentra as referências literárias do pai e as 

insere casualmente em uma única sequência de conversa informal de Roberto com os 

alunos em um bar, tornando mais acessível a compreensão do universo do professor. No 

que se refere à caracterização dos personagens, é discreta a interpretação de seus atores 

principais, Marcos Veras e Débora Falabella. Veras, driblando a imagem construída como 

humorista em programas de entretenimento e de novelas, demonstra sobriedade ao 

compor um intelectual de nuances mais suaves do que o do livro, mas que se sai bem em 

sequências de confronto com a esposa. Falabella, por sua vez, dando voz a uma 

personagem de pouco destaque no texto de Tezza, elabora uma presença tímida, mas 

firme, que contrapõe o lado egoísta do protagonista. Sua presença contrasta com a postura 

individualista do personagem principal sem, no entanto, ofuscá-lo. 

O diretor Paulo Machline, indicado ao Oscar na categoria de melhor curta-

metragem em Live-Action por Uma História de Futebol (1998), que conta a infância de 

Pelé), constrói a direção de O filho eterno de modo paradoxal. Ao destacar o lado 

humanístico de uma história complexa, ele não recorre exageradamente a closes ou 

lágrimas, o que seria bastante esperado para uma adaptação de apelo melodramático.  

O tom do roteiro adaptado, no entanto, é de uma narrativa sem extremos, a não 

ser pelo final e pelos offs do narrador -, que contrastam com a verve autocentrada do livro 

de Tezza. Mas é exatamente esse tom cauteloso que chama atenção para possibilidade de 

produção de uma adaptação que promove a literatura brasileira a um lugar de audiência 

ampliada, despertando a curiosidade para o livro. Ainda que não tenha a mesma 

peculiaridade de A Hora da Estrela (1986), de Suzana Amaral, lembra a mudança 

estrutural da adaptação do livro de Clarice Lispector, cujo narrador intelectualizado 
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desaparece completamente na tela de cinema, para dar espaço à figura opaca e subalterna 

de Macabéa. 

O último poema – Em busca de uma poética 

 

Fig. 2 – Sequência de abertura de O último poema, de Mirela Kruel, na qual é encenada oniricamente a troca de cartas 
entre a professora Helena Maria Balbinot e Carlos Drummond de Andrade 
 

Influenciado pela notícia policial e pela literatura romântica, o cinema brasileiro 

é tradicionalmente marcado pela adaptação da palavra impressa transposta para a tela. De 

acordo com Paulo Emílio Sales Gomes (1996, p.23-28), as salas de cinema cariocas se 

expandiram por conta da chegada da luz elétrica à capital federal, em 1907, 

impulsionando as produções cinematográficas entre 1908 e 1911. Até 1907 

predominavam os “naturais”, filmes documentais constituídos por registros diretos da 

realidade, precursores das reportagens que hoje são produzidas corriqueiramente até 

mesmo por meio de celulares. Os estranguladores, média-metragem de mais de 30 

minutos dirigido pelo fotógrafo português Antonio Leal em 1908, foi um dos filmes 

precursores da era dos “posados”, filmes de ficção que também incluíam sensacionalismo 

para atrair a atenção da plateia. Nhô Anastácio chegou de viagem é outro filme do mesmo 

ano que também é considerado um dos primeiros posados, apostando no humor para 

cativar o público. Ao longo de sua trajetória, é comum que a produção nacional aposte 

em obras adaptadas de uma fonte escrita ou do humor popular como o das chanchadas e 

da recente safra de comédias influenciadas pela linguagem dos humorísticos televisivos, 

paródicos e chulos. 

Com uma estratégia inusitada de adaptação, o documentário O último poema não 

utiliza a notícia policial que foi base de inspiração para os primeiros “posados” 

brasileiros, sobre os quais discorre Paulo Emílio Salles Gomes (1996). Tampouco está 
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baseado em um livro específico para compor sua narrativa, mas expande sua perspectiva 

para as cartas – também pertencentes aos discursos do cotidiano dos quais nos fala 

Bakhtin (1997). A partir do mote da correspondência entre a professora primária gaúcha 

Helena Maria Balbinot e o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, o longa-

metragem de estreia da diretora Mirela Kruel restringe o documental ao essencial de um 

extenso depoimento de Helena para dar espaço à encenação baseada nas cartas que tratam 

do cotidiano e da vida de cada um, mas mantêm o interesse pela literatura como eixo 

principal, incluindo poemas que alimentam a conversa. Aos efeitos visuais que mesclam 

textos de cartas como estampas de lençóis ou fazendo as vezes de pássaros esvoaçantes, 

Kruel, também roteirista, combina o testemunho de Helena com uma edição pouco 

fragmentada, planos demorados com pausas e poucos cortes que em alguns momentos 

surge o anseio de aceleração, como um condicionamento das montagens detalhadamente 

decupadas que costumamos ver. Como afirma Robert Stam: 

Embora muitos falem de maneira apocalíptica obre o fim do cinema, a situação 

atual estranhamente recorda a do início do cinema como meio. O “pré-cinema” e 
o “pós-cinema” se assemelham em muito. (...)  Assim como o cinema primitivo 

se aproximou dos experimentos científicos, do burlesco e dos programas de feira, 

as novas formas de pós-cinema se avizinham das compras feitas sem sair de casa, 

dos videogames e dos CD-ROMs. (STAM, 2003, p. 349): 

 

Sim, dessa maneira, O último poema lembra o já obsoleto CD-ROM e sua estética 

contemplativa, ao mesmo tempo que dinamiza as encenações nas quais poemas como 

“Cidadezinha qualquer” (ANDRADE, 2002, p. 23), do livro de estreia do poeta, “Alguma 

poesia” (1930) e “Noite na repartição” (ANDRADE, 2002, p. 170), de “Rosa do Povo” 

(1945), são dramatizados ora pelo ator Rodrigo Fiatt como Drummond ou por Janaina 

Kremer como Helena. Muitas fotos famosas de Drummond são recriadas com imagens 

em movimento, como as que inspiraram a estátua dele em um banco da praia de 

Copacabana ou a que aparece sentado no chão de sua sala de estar, o que é um trunfo da 

direção de fotografia de Eduardo Nascimento Rosa. Ao falar de velhice, no entanto, o 

jovem ator parece inadequado, criando uma disparidade na montagem. 

A voz de Drummond, ao ler um fragmento do poema “Mundo grande” 

(ANDRADE, 2002, p. 87), do livro “Sentimento do mundo” (1940),  na abertura do filme, 

é um componente anacrônico que, ironicamente, “atualiza” a correspondência entre ele e 

sua amiga epistolar. O poeta mineiro, que, por iniciativa própria, começou uma longa 

correspondência com o escritor paulista Mário de Andrade, que durou de 1924 a 1945, 
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aparece com papel invertido nesse documentário de tema singelo produzido com 

sofisticação técnica e narrativa pouco convencional. Ao também se corresponder com 

Helena por mais de 20 anos, Drummond é ele que passa a ser o mestre, relembrando o 

amigo paulista como alguém que “ensinava sem dogmatismo e gostava realmente dos 

jovens”. 

Ao combinar diferente modos de produção documental, o filme mistura, como 

indica estruturalmente Nichols (2001, págs. 62-63), o modo poético (enfatizando 

associações visuais, qualidades tonais e rítmicas), o modo interativo (por meio da 

entrevista) e o modo performático (com ênfase na expressão subjetiva, com características 

experimentais).   

Quando escreveu para Drummond no início dos anos 1960, para dizer como 

admirava sua poesia em detrimento da professora que o considerava um poeta menor, a 

estudante Helena não tinha muita expectativa quanto à resposta do poeta, mas a gentileza 

do autor se estendeu por anos e acompanhou a trajetória da mocinha de Guaporé até a 

Escola Normal, o casamento, o nascimento do filho (que nasce no mesmo dia de 

aniversário do poeta), convertendo-se em uma mão dupla de notícias pessoais e 

familiares. Helena, poeta bissexta, ainda arrisca enviar poemas esparsos para Drummond, 

que faz observações pontuais discretas, mais relacionadas ao gosto do que à crítica. Na 

única vez em que Helena foi ao Rio de Janeiro não conseguiu encontrar o poeta que tinha 

ido para Petrópolis com a filha Maria Julieta, que morava em Buenos Aires, e o contato 

deles permaneceu epistolar, com conversas curtas e casuais que demonstram muito da 

expectativa do poeta mineiro por um contato humano, apesar de sua habitual reserva. 

Todas essas informações contidas nas falas de Helena, no entanto, poderiam ter seu ritmo 

agilizado de maneira a não prolongar em excesso as sutilezas. 

Considerações finais 

O crescimento acelerado das possibilidades tecnológicas de produção, realização, 

exibição e distribuição cinematográficas amplia os recursos de adaptação literária, que se 

expandiu desde a literatura romântica, realista e modernista para os relatos 

contemporâneos que contemplam a cultura periférica e os personagens ex-cêntricos como 

a mulher, o negro, o expatriado, a comunidade LGBTQ e – por que não? – as pessoas 

com deficiência. Desde os movimentos da contracultura estadunidense, no final dos anos 
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1950, conforme o termo usado por Linda Hutcheon (1991), esses personagens ex-

cêntricos passaram a deixar as margens para ganharem centralidade nas culturas urbanas.  

Assim, no caso de O filho eterno, destacam-se na narrativa fílmica a criança com 

síndrome de Down e o pai que rejeita seu filho, pelo menos inicialmente. Em O último 

poema, a história da professora primária Helena, que se correspondeu durante anos com 

Drummond – assunto que poderia ser apenas uma pequena notícia de jornal impresso 

local do interior – ganha relevância ao mostrar desdobramentos desse contato e também 

a encenação de poemas do autor mineiro. É nas diferentes possibilidades de leitura dos 

filmes e de circulação da qual nos fala Martín-Barbero que a narratividade é exercida de 

maneira descentralizada e inclusiva. 

No caso do filme O filho eterno, dirigido por Paulo Machline e baseado no 

romance homônimo de Cristovão Tezza, o discurso culto de um professor que converte 

sua própria experiência com o filho portador de síndrome de Down migra para a mídia 

audiovisual como uma narrativa de crise pessoal de superação masculina. Bem produzida 

conforme a conveniência do mercado, com elenco talentoso, a narrativa fílmica redime 

não apenas o “professor cruel” em bom pai, mas também normatiza o “filho eterno”, 

Felipe/ Fabrício, em uma infância perene mediada pelo gosto por futebol. O texto denso 

do livro, em primeira pessoa, repleto de referências literárias sofisticadas, é diluído no 

gosto médio com atores já conhecidos do público pela televisão. Não se trata aqui de ser 

contra o sucesso de mercado, mas de perceber e tentar identificar como essa narrativa 

(que evidentemente se mimetiza na transição dos meios) foi simplificada para uma 

encenação que dramatiza o questionamento individual masculino para transformá-lo em 

uma questão familiar assimilável de modo mais abrangente, em planos gerais e poucos 

closes, que não aprofundam o drama de cada personagem.  

No que se refere ao documentário O último poema, de Mirela Kruel, é uma 

proposta de interpretação tratá-lo como adaptação literária, já que é nas cartas entre 

Helena e Drummond que reside sua principal fonte escrita a ser abordada, com os poemas 

do autor mineiro alinhavando um contato que não é de literatos, mas movido pela poesia.  

Ao apostar nos laços de afeto e poesia que envolvem o contato entre Helena e Drummond, 

a diretora e roteirista usou os recursos da encenação de várias maneiras e se aproximou 

do docudrama, criando duplos de Helena e Drummond com atores que recitam poemas e 

leem suas cartas. Se em O fazendeiro do ar (1972), de Fernando Sabino e David Neves, 
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o curta-metragem se preocupa em mostrar o cotidiano de Carlos Drummond de Andrade 

na cidade do Rio de Janeiro (assim como em O poeta do Castelo (1959), de Joaquim 

Pedro de Andrade, mostrava a rotina de Manuel Bandeira), O último poema enfatiza a 

ausência do poeta mineiro no que se refere a sua própria obra, mas também como o amigo 

epistolar de Helena. Quanto ao documentário brasileiro do século XXI, o filme dialoga 

com o longa-metragem Onde a terra acaba (2002), de Sérgio Machado, resgate da 

trajetória do cineasta Mário Peixoto (1908-1992), diretor de Limite (1931), que efetuava 

um recorte poético de entrevistas, trechos de diários e cartas.  

Sobre o processo criativo de elaboração e transposição da linguagem escrita para 

a audiovisual tanto de um filme de ficção quanto de um documentário, chamo atenção 

aqui para as possibilidades de exercício crítico de reflexão que ultrapasse a esfera pública 

dos meios de comunicação impressos e eletrônicos e não se restrinja apenas às estreias 

dos filmes entram em cartaz ou são lançados em outras mídias. É importante trazer para 

a discussão acadêmica as análises comparativas entre filmes de diferentes gêneros, de 

modo a suscitar um debate mais aprofundado de conceitos e articular mais dinamicamente 

e abrangente a esfera crítica.  

No que se refere ao compartilhamento do saber, como propõe Martín-Barbero 

(2008, p. 237-251), é possível pensar que o acesso digital promoveu uma dessacralização 

de acesso aos conteúdos, possibilitando o acesso de produtos como livros ou filmes de 

modos tanto públicos quanto privados por meio de celulares ou outros dispositivos, em 

qualquer lugar ou a qualquer hora, proporcionando a descentralização, deslocalização e 

destemporalização do conhecimento. Assim como o livro promoveu durante séculos a 

leitura silenciosa individual, a produção digital e seus modos de exibição como o 

streaming também possibilitam a audiência particular, mas incluem ainda o 

compartilhamento sem fronteiras de conteúdos. Em mão dupla, isso muitas vezes faz com 

que os interesses se voltem novamente para o produto impresso. Como no bilhete de 

Drummond a Helena (ver fig.3), agora não é mais a carta que encurta distâncias, mas a 

imagem e o som que eliminam barreiras e até viajam no tempo, fazendo chegar até nós 

essa relíquia do acerto particular da professora de Guaporé. 
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Fig. 3: Poema de Carlos Drummond de Andrade enviado a Helena Maria Balbinot, fazendo uma brincadeira com a 
distância entre as cidades que moravam, Guaporé e Rio de Janeiro.  
 

 

   
 

__________________ 
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