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RESUMO – A prosa e a poesia do escritor norte-americano Edgar Allan Poe tem sido por muitos anos 
fonte de releituras em diversos campos das artes. Através da exibição de filmes, seguido de 
apresentação e debate coordenado por alunos da graduação do curso de Letras, o ciclo de filmes 
“Edgar Allan Poe vai ao cinema”, evento do projeto de extensão “Cinemas e Temas”, sob a 
supervisão da Professora Keli Cristina Pacheco, foi proposta a exposição de uma pequena parte da 
apropriação dos contos de Poe. Tal ciclo pretende discutir uma das obras fundadoras da 
modernidade e, assim, estimular a leitura e reflexão da comunidade acadêmica e externa. O presente 
trabalho propõe um relato das exibições e debates sobre as adaptações fílmicas dos contos do Poe 
realizadas durante o ciclo supracitado. Nesse relato serão apresentados os apontamentos e 
conclusões dos apresentadores do ciclo a respeito das diferenças entre a narrativa em prosa e a 
narrativa fílmica; assim como suas reflexões sobre o aspecto contextual das leituras e releituras de 
tais obras, bem como a repercussão da exibição e debates realizados no decorrer do evento..  Além 
do relato de observação, será narrada a experiência de orientação de três acadêmicos do segundo 
ano de Letras da UEPG, realizada pela formanda Luah Kugler, de licenciatura em Letras-Inglês, 
durante o processo de organização e estudo acerca das sessões do terceiro dia do ciclo. 
  
PALAVRAS CHAVE – Edgar Allan Poe. Cinema. Literatura. 
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 Graduanda de licenciatura em letras português/ inglês, acadêmica lukugler@gmail.com.  
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Introdução 
 
Em linhas gerais, pode-se compreender o cinema como um meio de expressão com 

linguagem própria e passível de múltiplas interações com outras áreas de conhecimento e meios de 
expressão, em especial a literatura. O objetivo de discussão da proposta de relato leva em conta 
questões relativas às releituras de clássicos da literatura. Partindo das questões de cunho teórico-
metodológico, o intuito desse relato é prosseguir para o estudo de casos mais específicos destas 
relações entre o cinema e literatura. A partir da experiência na disciplina de Teoria Literária I, 
lecionada no ano de 2012, pela Professora Keli Pacheco, do Departamento de Letras, da UEPG, foi 
possível selecionar um grupo de estudantes do curso, que demonstraram uma leitura mais atenta e 
apurada da obra daquele que é considerado um dos autores fundadores do gênero de terror, policial 
e ficção científica, Edgar Allan Poe. Este grupo reuniu-se desde o ano de 2012, selecionando filmes e 
contos para serem estudados e apresentados durante um evento coordenado pela professora e 
supervisora do projeto de extensão Cinemas & Temas. No decorrer do planejamento, a acadêmica 
Luah Kugler, foi convidada, a sugestão de seu orientador, a auxiliar na orientação dos trabalhos, haja 
vista a sua experiência de um ano da pesquisa intitulada “O panorama da morte e a analogia do 
humano e do sobrenatural nos contos Morella, O Gato Preto e O Caso do Sr. Valdemar de Edgar 
Allan Poe,” orientada pelo Professor Fábio A. Steyer. Com isto lhe foi permitido orientar três 
acadêmicos do segundo ano de Letras em seus trabalhos a ser apresentados no ciclo de filmes 
“Edgar Allan Poe vai ao cinema”. Os contos “Morella”, “O Gato Preto” e “O Caso do Sr. Valdemar” 
foram compilados em uma versão cinematográfica chamada “Muralhas do pavor”, dirigida por Roger 
Corman e lançada pela API em 1962, que trata de morte e moribundos. A partir dessa experiência 
pontual da Professora Keli Pacheco e da aluna Luah Kugler, a primeira como coordenadora do 
evento e orientadora dos trabalhos; e a segunda como orientadora de um dos filmes, como se 
explicitou acima, pretende-se relatar a experiência a partir da observação e participação de todo o 
ciclo que, além de “Muralhas do Pavor”, contou com uma série de filmes a ser comentados em futuro 
trabalho.  Assim, a intenção deste é constituir um desfecho peculiar do evento, um relato de memória, 
proporcionando um registro das reflexões acerca dos contos de Poe e das suas releituras realizadas 
pelo cinema no decorrer do século XX, ecoadas durante os debates nos três dias do evento. 

 
 
Objetivos 

 
Geral: O objetivo deste relato é narrar as experiências do ciclo de filmes que proporcionará 

à comunidade o acesso a alguns modos de apropriação de uma das narrativas fundadoras da 
modernidade. Como nas exibições foram privilegiados filmes da década de 20 à década de 70, do 
século XX, também será possível registrar as impressões a discussões a respeito das transformações 
técnicas da própria linguagem cinematográfica, viabilizando a compreensão histórico-cultural da 
modernidade como razão técnica e da mesma modernidade, a partir da obra de Poe, como crítica a 
esta própria razão.  

Específicos:  
- Discutir parte da obra de Edgar Allan Poe;  
- Debater sobre as adaptações da obra de Poe;  
- Registrar as diferenças apontadas durante o ciclo entre a linguagem narrativa literária e a 

linguagem cinematográfica; 
- Debater o conceito de modernidade técnica, a partir das de uma visão histórico-linear das 

adaptações fílmicas, observando a evolução da linguagem cinematográfica.  
 
 

Metodologia 
 
Para a realização desse relato foram necessários alguns procedimentos metodológicos a 

seguir: pesquisa bibliográfica; coleta de dados (de críticos literários da obra de Poe), artigos 
acadêmicos, sites, livros, e outros materiais utilizados na preparação do evento e na orientação dos 
alunos; já no decorrer do evento, realizaremos pesquisa de campo e verificação empírica das 
repercussões da exibição e apresentação dos alunos.   

 
 

Resultados 
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Através das orientações e observações do ciclo de filmes “Edgar Allan Poe vai ao cinema”, 
foi possível vislumbrar as comparações entre os contos e as adaptações de uma forma mais geral. 
Os acadêmicos não se detiveram aos aspectos mais específicos de cada conto e adaptação, e sim, 
desenvolveram um panorama mais abrangente sobre as características das diferentes narrativas. 
Porém, nas discussões realizadas após as exibições dos filmes, acreditamos que será possível ao 
público apontar e discorrer sobre os temas frequentes na obra de Poe, como a morte, o mistério, a 
ausência de fundo moral, e outros temas constantes nos textos do autor. 

O que provavelmente incitou as discussões sobre os temas referidos anteriormente, foi a 
conotação de espiritualidade nos contos de Poe que sugere o mistério, o oculto e está diretamente 
ligado ao fator medo. Tal fator vem sempre acompanhado do tema morte na literatura de horror e 
terror. “A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo do desconhecido” (Lovecraft, 
2008: 21). E a morte e seus mistérios são temas desconhecidos para todos nós humanos, o que 
consequentemente nos causa medo. O desconhecimento e a incerteza sobre tais mistérios, 
representados em contos do Poe, trouxeram a tona para a discussão o mencionado fantástico em 
sua obra. E de acordo com Todorov (2003: 31), “o fantástico ocorre nesta incerteza. (...) O fantástico 
é a hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais, face a um acontecimento 
aparentemente sobrenatural”.  

Como exemplo do fantástico, podemos citar o caso de metempsicose que ocorre no conto 
“Morella”, e é representado de forma diferente na versão do curta. É comum encontrar nos contos de 
Poe o dispositivo do reaparecimento assustador de uma pessoa que se acreditava estar morta, 
especialmente mulheres que regressam do além. Mas como diz o narrador do conto, “assim a alegria 
subitamente se desvanecia no horror e o mais belo se transformava no mais hediondo” (Poe, 1981: 
24). Entre os filósofos favoritos de Morella citados pelo narrador estão o grego Pitágoras, que 
acreditava no renascimento da alma após a morte, e dois alemães, Johann Gottlieb Fichte e Friedrich 
Wilhelm Joseph Von Schelling. De acordo com Philonenko (1990), Pitágoras defende que, após a 
morte do corpo, a alma vive peregrinando por um tempo na morada dos mortos, para depois retornar 
ao mundo e habitar outro ser (metempsicose). Quando Morella instrui o narrador sobre literatura e 
filosofia mística, ela toca no assunto da identidade individual que sobrevive à morte, ou se torna parte 
de uma identidade universal. A possibilidade da perda da identidade pessoal assusta o narrador, ele 
não quer a sua individualidade e a sua personalidade seja absorvida por uma “super alma” (Chardin, 
2005: 312), (como defende a ideia do panteísmo, em que todas as coisas são parte de um ego, único 
e universal como propôs Fichte) em que todas as identidades se fundem. 

Já na versão cinematográfica a metempsicose aparece em outro momento. A adaptação 
mostra um Locke perdido em um desejo definível de paixão, devoção e apego à esposa morta. O 
curta inicia com o retorno de Leonora (nome dado a filha de Morella na versão do curta metragem) 
para a casa de seu pai, que a havia mandado estudar em outro estado, pois a culpava da morte de 
Morella e não a queria por perto. Leonora estava sem recursos para se manter e pede abrigo para 
seu pai, ele permite. Leonora afirma que uma força sobrenatural a chamou pra regressar a sua casa, 
era como se sua mãe a chamasse. Nessa mesma noite o espírito de Morella assassina a própria filha 
e reencarna no corpo dela. Seria esse o momento de metempsicose do curta (apesar de não fazer 
apologia os estudos filosóficos de Morella) que culmina no assassinato do marido por Morella  
reencarnada e com um raio caindo sobre a casa e dizimando tudo em fogo. 

A polêmica ficou em torno do “O gato preto”, em relação à naturalização do sentimento 
assassino desenvolvido pelo narrador do conto (que não encontra par em representação na releitura 
do curta, visto que a adaptação é uma mescla de dois contos de Poe, “O gato preto” e o Barril de 
Amontilhado”). Seria mais fácil para nossa sociedade diagnosticar uma patologia ao narrador do que 
aceitar que todos nós estamos suscetíveis a sucumbir nosso gênio na maldade a ponto de a 
exteriorizar em mortes. 

  
 
Conclusões 

 
O foco narrativo de Edgar Allan Poe, nos contos que foram apresentados em releituras 

cinematográficas durante o ciclo, prevê um leitor modelo como colaborador do que está implícito na 
obra, transpassa a simples retratação dos fatos, explicitando em sua narrativa a existência ficcional 
de determinadas passagens dos seus enredos. Já em algumas das versões cinematográficas, os 
contos ganham uma releitura com o foco de senso comum do cinema de horror, que permite ao 
espectador sentar e apreciar o que cabe a ficção, sem deixar espaços para questionamentos sobre a 
verossimilhança dos casos. 
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Dos tópicos apontados nas discussões, o realismo, a ciência, os impulsos humanos e 
sobrenaturais, que Poe mescla em seus contos, contribuem para uma abordagem emocional e um 
tanto sensacionalista dos sentimentos humanos explorados nas versões cinematográficas. O conflito 
cultural delicado e controverso, que circunda a maioria dos temas narrados por Poe, é abordado nos 
contos com completo diálogo com os questionamentos contemporâneos e sociais a respeito das 
crenças religiosas, filosóficas e antropológicas que nos (in)compreendem. Ao retratar 
questionamentos e sentimentos humanos ancestrais em ficção, Poe abre espaço para releituras de 
sua obra nas variadas linguagens das áreas humanas. Trabalhar com um retrato ficcional de um 
sentimento real facilita a pintura de diversos reflexos humanos que a sociedade muitas vezes maquia 
com medo exteriorizar. 
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