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A coleção Na literatura surge a partir de dois desejos. 
O primeiro deles diz da necessidade de se colocar o 
diverso em convivência: procuramos, nos pequenos 
livros que a compõem, articular pesquisadores de di-
versos locais e interesses, assim como em diferentes 
momentos de suas formações, para refletirem sobre 
como certas temáticas são abordadas pela literatura. 
O segundo diz da crença na partilha dos saberes e dos 
afetos: por isso, os livros foram concebidos em for-
mato e-book e com distribuição gratuita. É uma for-
ma de fazer com que eles possam ser acessados pelo 
maior número de pessoas, nos mais diversos lugares, 
perfazendo-se como uma rede de provocação ao pen-
samento.

Maria Elisa Rodrigues Moreira
Idealizadora / Diretora da Coleção
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APRESENTAÇÃO
O sentido das imagens,
as imagens dos sentidos

Qual pode ser o sentido da imagem, se vários e dís-
pares significados lutam em seu interior? 

Octavio Paz

[...] a existência se passa em um rolo de imagens que 
se desdobra continuamente, imagens capturadas pela 
visão e realçadas ou moderadas pelos outros senti-
dos, imagens cujo significado (ou suposição de sig-
nificado) varia constantemente, configurando uma 
linguagem feita de imagens traduzidas em palavras 
e de palavras traduzidas em imagens, por meio das 
quais tentamos abarcar e compreender nossa própria 
existência. As imagens que formam nosso mundo são 
símbolos, sinais, mensagens e alegorias. Ou talvez se-
jam apenas presenças vazias que completamos com o 
nosso desejo, experiência, questionamento e remorso. 
Qualquer que seja o caso, as imagens, assim como as 
palavras, são a matéria de que somos feitos.

Alberto Manguel

 

Nas duas epígrafes que aqui seleciono, nota-se um pon-
to crucial que envolve a imagem: o sentido que carrega ou, 
melhor, que a ela atribuímos, mediante uma série de opera-
ções, às vezes conflituosas, que exercemos e que vão desde 
atos mais simples como “o que vemos” e “como vemos” até a 
complexidade presente no modo como a relacionamos às ou-
tras imagens que construímos ou que ressignificamos a partir 
de outras imagens. 

Estáticas ou móveis, nascidas, criadas ou recriadas da 
e na palavra, as imagens na literatura reorganizam as expe-
riências perceptivas e se instauram sob uma sintaxe peculiar, 
na qual se configuram em uma relação de quase simultanei-
dade e, ao mesmo tempo, na ordem da leitura que evoca um 
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exercício quase linear de processos imaginativos. Essa dupla 
hélice do quase é um dos alicerces da complexidade defini-
dora dos estudos das relações entre a imagem e a escrita, ou 
do modo como uma contribui com a outra nas operações de 
significação.

A história dos diálogos e atritos entre a imagem e a es-
crita literária se encarregou, ao longo dos tempos, de estabe-
lecer cadeias de sentido – entenda-se, aqui, sentido em uma 
dupla acepção: o da direção sob a qual fluirá o trânsito e o 
da esfera das significações – entre a imagem e a palavra por 
meio de várias estratégias, artifícios, atos criativos e/ou me-
todologias. Seja pelo exercício clássico da écfrase, passando 
pelo estudo de fontes e de influências, pelo efeito de real bar-
thesiano, pela tradução e a transposição intersemiótica, pelos 
estudos interartes e intermidiáticos, e pelas teorias da adap-
tação, da transmidialidade e da transficcionalidade, o fato é 
que muitas são as correntes de estudo e, embora tenham um 
mesmo princípio operacional – estudar os processos que con-
figuram os trânsitos de diversos elementos inerentes ao texto 
de um suporte midiático para outro –, todas essas correntes 
epistemológicas estão formadas por tênues linhas metodoló-
gicas a partir das quais divergem, sutilmente ou não, entre 
si, o que alimenta a complexidade dos estudos acerca desses 
trânsitos entre a construção mental da imagem à medida em 
que se instaura no discurso literário e as possibilidades de 
sua recriação nas operações de passagem.

Graças aos estudos mais recentes, alguma ou outra des-
sas teorias se tornaram obsoletas ou foram plenamente subs-
tituídas por outras correntes de pensamento que viabilizam 
uma verdade dentro das reflexões voltadas ao trânsito mi-
diático: as operações de adaptação e de reinterpretação se 
dão em vários sentidos entre as diversas mídias e mesmo en-
tre mídias iguais, a depender da materialidade daquilo a ser 
transposto. Apesar dessa babel da transposição, uma via de 
duplo sentido ainda vigora nos estudos, aquela que vai da 
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palavra à imagem e vice-versa ou, mais precisamente, da li-
teratura ao cinema e do cinema à literatura. Muitos fatores 
explicam os porquês de tal insistência (que não é de todo ne-
gativa), entre os quais podemos listar: a) o êxito, financeiro 
e de alcance popular, dos produtos que habitam as relações 
entre as artes cinematográficas e literárias; b) o fato de que 
tais estudos acerca desses diálogos tenham se proliferado no 
século XX, período em que há a fossilização do conceito de 
literatura, a afirmação do cinema como a arte moderna per 
se, a confirmação de que o cinema desenvolve também sua 
linguagem pautado em estratégias do romance e, ao mesmo 
tempo, experimentações imagéticas no âmbito literário; e c) 
o número expressivo (e relativamente crescente) de pesqui-
sadores que se debruçam não somente sobre os produtos 
literários e cinematográficos e os processos que constituem 
seus trânsitos, como também que se dedicam a reler, revisar, 
refutar e sugerir novas perspectivas metodológicas e que 
explicitam, ao fim e ao cabo, que esse parece ser um assunto 
que nunca terá fim.

A aparente infinitude de modos de ler a partir desse as-
sunto é bem demonstrada neste livro, que aqui compila uma 
minúscula amostra desse universo. Para começar, temos o tra-
balho de Élida Mara Alves Dantas Martins, que apresenta uma 
leitura do universo narrativo do escritor, pintor e desenhista 
polonês Bruno Schulz a partir do signo da sinestesia, como é 
possível notar na epígrafe selecionada. É interessante como 
essa introdução, que mais parece convidar-nos a penetrar 
nos recônditos da Paisagem Schulziana (é inevitável mencionar 
aqui o título do texto), abre-nos as portas a um mundo quase 
vertiginoso, que impregna a narrativa e se desdobra na miríade 
de imagens que o leitor poderá recriar, graças ao milagre da fic-
ção, às vezes mais perfeita e realista do que a própria realidade, 
segundo Hrabal, um leitor de Schulz tão entusiasmado quanto 
Élida. Nesse universo schulziano, a essência da realidade resi-
de no sentido – e aqui voltamos a este ponto-chave sob o qual 
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se afirma a imagem –, em diálogo com o termo paisagem, tanto 
na multiplicidade de figurações do que o termo abrange quan-
to, mais especificamente, no entendimento das paisagens en-
quanto uma “certa imagem do mundo, intimamente ligada ao 
estilo e à sensibilidade do autor”. Desse modo, a pesquisadora 
nos brinda com imagens recorrentes não somente na produção 
escrita como também na produção pictórica do artista polonês. 
Para contribuir à mobilidade das paisagens schulzianas, o texto 
culmina nas experiências de Benjamin Geissler e seu documen-
tário, Finding Pictures, que retoma a narrativa da história (trá-
gica) de Schulz a partir da descoberta de murais pintados pelo 
escritor polonês que parecem sugerir, segundo a leitura atenta 
de Élida, um reflexo dos mitos pessoais de Schulz e sua decisão 
por preferir viver nessa realidade mais perfeita que a realidade.

O segundo texto é uma parceria do Prof. Dr. Paulo Custó-
dio de Oliveira com Adrieli Aparecida Svinar Oliveira e pro-
põe uma leitura do livro Budapeste, de Chico Buarque, e da 
adaptação cinematográfica homônima conduzida por Wal-
ter Carvalho. A partir de um ponto comum no romance e no 
filme – um “estranhamento na linearidade narrativa”, como 
declaram os autores –, instaura-se um labirinto diegético pre-
sente nos dois produtos. Além do mais, os textos literário e 
fílmico se abrem para um jogo de miragens referenciais que, 
por sua vez, toma uma peça do próprio jogo, a qual se abre a 
uma rede intertextual que evoca um conjunto de imagens que 
podemos criar, reger, ressignificar. Ao tomar um dos vetores 
da narrativa, a personagem Teresa, Paulo e Adrieli instauram 
uma mitologia da Teresa na literatura brasileira, que a conec-
ta a outros textos que expandem o nome, de tal forma que 
essa rede mitológica nos remeterá a um conjunto de imagens 
nas quais Teresa adquire qualidades diferentes, segundo os pa-
drões éticos e estéticos das produções poéticas de Castro Alves 
e de Manuel Bandeira, bem como da própria criação de Chico 
Buarque.
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O terceiro artigo é de minha autoria, e se trata de um re-
corte das minhas pesquisas de mestrado e de doutorado sobre 
a obra do escritor argentino Manuel Puig, mais conhecido no 
Brasil por ser o escritor do romance que deu origem ao filme O 
beijo da mulher aranha, dirigido por Héctor Babenco em 1985, e 
que forma parte do importante legado da cinematografia bra-
sileira. No entanto, o recorte que estabeleço aqui é bem mais 
preciso e apresento uma análise dos trânsitos entre a imagem 
fílmica (ou os possíveis referenciais fílmicos) e a narrativa lite-
rária (carregada em traços de oralidade) presentes em um dos 
filmes contados pelo personagem Molina em O beijo da mulher 
aranha. A mediação pela ação de contar, que inclui operações 
tão diversas quanto incluir, numerar, medir ou descrever, ter-
mina caracterizando-se como um ato criativo que potencializa 
os efeitos do melodrama escolhido pelo personagem e instau-
ra, dentro dos limites dos estudos das teorias da adaptação, a 
possibilidade de que esse filme contado desestabilize sua dí-
vida com os supostos referenciais cinematográficos dos quais 
partiria a narrativa. Instaura-se, pois, a criação de um novo 
filme, transposto, desta vez, à materialidade da palavra e à 
criação de um imaginário.

O livro se encerra com o artigo do pesquisador e tradutor 
Tiago Marques Luiz que, em um trabalho de fôlego, oferece 
uma retrospectiva teórico-crítica dos estudos intersemióti-
cos, englobando abordagens diversas, tais como os estudos 
intermidiáticos, a tradução intersemiótica e a teoria da adap-
tação, bem como suas sutis divergências metodológicas. Em 
seu trabalho, Tiago propõe um recorte específico dos apara-
tos teóricos e críticos a partir da relação literatura-cinema, 
que, se por um lado – como já ressaltamos –, é mais prolífica, 
tanto em seus processos e produtos quanto nos estudos que 
estes motivam, por outro lado parece – e aqui também reite-
ramos – não somente um assunto que nunca se encerra, como 
também que se abre em outros e para outros. Por fim, o arti-
go de Tiago possibilita-nos perceber que todo texto é “uma 
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adaptação em potencial”, dados os fluxos que o permeiam e 
sua condição inevitável de abertura.

Convido todos, portanto, à leitura desses quatro textos 
que foram feitos com muito empenho e gosto, e que estes 
textos se abram a muitos outros, a muitas outras imagens, a 
muitas outras formas de traduzir a imagem em palavras e as 
palavras em imagens, de maneira tal que seja quase impos-
sível desvincular, em algum momento, a leitura de um texto 
literário das imagens que se formam nos nossos imaginários. 

Juan Ferreira Fiorini 
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PAISAGEM SCHULZIANA1

Élida Mara Alves Dantas Martins

Em julho meu pai viajava para uma estação de águas 
e me deixava entregue, com minha mãe e meu irmão 
mais velho, à voragem dos dias de verão, estontean-
tes e brancos de calor. Embriagados com a luz, fo-
lheávamos esse grande livro das férias, cujas folhas 
todas ardiam de tanto fulgor e tinham no fundo a 
polpa das peras douradas, doce de desmaiar.

Bruno Schulz, “Agosto”

Essas são as palavras que dão abertura não somente à obra 
Lojas de canela, primeira obra literária do artista polonês Bruno 
Schulz (1892-1942), mas a todo o universo schulziano. Ao abrir 
o livro, o leitor é convidado por Józef, narrador e protagonista 
de quase todos os textos ficcionais de Schulz, a folhear as pági-
nas do grande livro daquelas suas férias e, depois, do grande 
livro que é a sua cidade natal e o seu mundo particular. Tendo 
aceitado o convite, embriagado por uma linguagem impreg-
nada de lirismo e capaz de criar realidades luminosas, o leitor 
é deixado entregue à bruma mítica que sempre paira em torno 
dos escritos schulzianos.

Aos leitores brasileiros é dado o privilégio de serem alerta-
dos quanto aos perigos dessa aventura. Quem faz o alerta é o 
escritor de origem polonesa e tradutor das obras de Schulz 
publicadas no Brasil, Henryk Siewierski, no posfácio à Ficção 
completa do artista polonês. Segundo ele, “a viagem à ‘época 
genial’ a que Schulz nos convida pode não ter retorno. Sua 
cidade, se quisermos localizá-la num determinado tempo e es-
paço, é o nada, mas também pode ser tudo” (SIEWIERSKI, 2012, 
p. 389). Trata-se de um alerta muito bem ilustrado por meio de 
um trecho do relato do escritor tcheco Bohumil Hrabal, sobre sua 
experiência como leitor de Schulz:
1 Parte das reflexões apresentadas neste texto compõe a dissertação de mestrado intitulada 
Ver Schulz: metamorfoses de um Projeto Artístico, orientada pelo professor Dr. Leonardo Francis-
co Soares e defendida no ano de 2014, na Universidade Federal de Uberlândia.
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Viena, Budapeste, Lvov, Pribor, Budiejovice, Miku-
lov – contudo me sinto mais em casa aonde nunca fui 
e aonde me levou Bruno Schulz em suas Lojas de ca-
nela. É para mim a mais linda cidade do mundo [...]. 
Desde que li Lojas de canela mudei-me para lá, onde moro 
até hoje, e mesmo que nunca tenha lá estado, que importa? 
A ficção é às vezes mais perfeita e mais realista do que a 
própria realidade (HRABAL, 1982 apud SIEWIERSKI, 
2012, p. 389, grifos meus).

As últimas palavras de Hrabal fazem ressoar aqui as pró-
prias palavras de Schulz sobre a sua noção a respeito da su-
premacia da literatura em relação à realidade, postulada em 
seu ensaio crítico “Mitificação da realidade”, o qual se revela 
como o extrato da filosofia schulziana sobre o processo de cria-
ção artística: “Normalmente, consideramos a palavra como 
uma sombra da realidade, como um reflexo. Seria mais justo 
considerar o contrário. A realidade é uma sombra da palavra. 
A filosofia é, na verdade, a filologia, estudo profundo e cria-
dor da palavra”2 (SCHULZ, 2004, s.p., tradução minha).

Schulz se baseia na premissa de que a essência da realida-
de reside no sentido, e como é a palavra que nomeia, que dá 
sentido às coisas, ela antecede a existência. Para ele, a função 
primordial da palavra é mitificar a realidade. Por isso suas pro-
duções, tanto a ficcional como a ensaística, foram concebidas 
segundo um mesmo propósito: manifestar sua necessidade de 
explicar o mundo segundo uma ordem mitológica que rees-
tabeleça o sentido original das coisas; revelar a poesia – e en-
tendamo-la, aqui, como a Literatura – como “curtos-circuitos 
de sentido que ocorrem entre as palavras, um surto repentino 
de mitos antigos”3 (SCHULZ, 2004, s.p., tradução minha). Esse 
projeto de mitificação de suas experiências a partir da literatu-
ra pode ser explicado pelo posicionamento do autor quanto à 
função da palavra em relação ao ato de criação literária: “Ma-
nejada por um poeta, a palavra adquire consciência, podemos 
2 Na publicação: “Normalmente consideramos la palabra como una sombra de la realidad, 
como un reflejo. Sería más justo decir lo contrario. La realidad es una sombra de la palabra. 
La filosofía es, en el fondo, filología, estudio profundo y creador de la palabra.”
3 Na publicação: “La poesía son cortocircuitos de sentido que se producen entre las pala-
bras, un repentino brote de mitos ancestrales.”
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dizer, de seu sentido original, se desenvolve espontaneamen-
te segundo suas próprias leis, recupera a sua integridade. Por 
isso, toda poesia é uma criação mitológica que tende a recriar 
os mitos do mundo”4 (SCHULZ, 2004, s.p., tradução minha).

Como leitora assídua de Bruno Schulz e pesquisadora 
de seu universo artístico, à maneira de Hrabal, experimen-
to constantemente a sensação que o mergulho na mitologia 
particular de Schulz e sua fórmula singular de prosa lírica 
provocam em seus leitores mais atentos. E é essa constante 
visita às paisagens que permeiam o imaginário do escritor 
que me sugere um exercício de exame das imagens poéticas 
que conduzem o seu processo de criação artística e de como 
elas podem iluminar o debate contemporâneo sobre a relação 
entre paisagem e literatura.

Ao tratar desse debate, o pensador da paisagem e poeta 
francês Michel Collot (2013) destaca a problemática de ain-
da não haver, na literatura, um gênero que abrigue a “paisa-
gem”, como acontece na pintura:

Pode-se falar de paisagem em literatura? Se a resposta 
for sim, em que sentido? E como abordá-la? Em nos-
sa história, a paisagem está ligada à pintura, na qual 
é reconhecida como um gênero à parte. Nada disso 
ocorre em literatura, em que o termo paisagem parece 
fadado a designar apenas um tema, por definição ex-
traliterário, quer se trate de um quadro ou de uma re-
gião tomada como objeto de uma ekphrasis ou de uma 
descrição mais ou menos realista. Fazer da paisagem 
o centro de um estudo literário, é, então, expor-se à 
crítica de uma investigação puramente “temática”, 
no sentido habitual do termo, que sacrifica o texto a 
seu referente ou a seu conteúdo, em detrimento de 
sua forma e de sua significação. Vimos abordagens 
como essas, que pertenciam, na melhor das hipóteses, 
à geografia e, na pior, ao turismo literários (COLLOT, 
2013, p. 53-54).

4 Na publicação: “Manejada por un poeta, la palabra adquiere conciencia, podríamos decir, 
de su sentido primero, se desarrolla espontáneamente según sus propias leyes, recupera su 
integralidad. De ahí que toda poesía sea una creación mitológica, que tiende a recrear los 
mitos del mundo.”
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Ao analisar o uso contemporâneo da palavra “paisagem”, 
Collot (2013, p. 54) destaca o fato de sua caracterização consistir 
na “multiplicação de seus empregos figurados, que alcançam 
os mais diversos domínios”, citando como exemplos correntes 
a paisagem interior, a política e a audiovisual e reivindican-
do um lugar para a “paisagem literária”. Segundo ele, se, por 
um lado, essa palavra ganha em extensão, por outro, perde em 
compreensão, pois ela “corre o risco de se tornar um vocábulo 
vazio de sentido, em que se perde de vista qualquer referência 
à paisagem ‘propriamente dita’” (COLLOT, 2013, p. 54). As-
sim, com o intuito de iluminar o debate em torno da noção de 
paisagem, Collot (2013, p. 54) recorre aos trabalhos do escritor 
e crítico literário francês Jean-Pierre Richard, “o único a dar a 
essa metáfora habitual a consistência de uma verdadeira no-
ção e uma pertinência propriamente literária”:

Nos trabalhos de Richard, a palavra paisagem não desig-
na, evidentemente, o ou os lugares descritos pelo autor 
estudado, mas certa imagem do mundo, intimamente li-
gada ao estilo e à sensibilidade do escritor: não tal ou tal 
referente, mas um conjunto de significados. A “paisagem 
de Chateaubriand”, por exemplo, não se reduz nem aos 
desertos da América nem aos bosques de Combourg; 
trata-se de uma imagem mais complexa e compósita, 
que imita algumas das caminhadas de Chateaubriand 
aos lugares que pôde frequentar na vida, nos livros ou 
nos quadros, mas que resulta de sua reelaboração pelo 
imaginário e pela escrita (COLLOT, 2013, p. 54-55).

Assim, ao distanciar a noção de paisagem da noção de te-
mática, relacionando-a intimamente à sensibilidade do escri-
tor e ao seu processo de criação artística, Richard concede a 
ela um lugar mais apropriado nos estudos literários e amplia 
a discussão em torno da relação entre texto e imagem. Em um 
exame mais detalhado do trabalho de Richard, Collot destaca 
três definições de paisagem relacionadas às experiências sen-
síveis de um escritor no processo de criação literária e, por 
isso, propícias para esse exercício de análise das imagens que 
movimentam o processo criativo de Bruno Schulz:
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Na apresentação da obra [Paisagem de Chateaubriand], 
Richard fornece três definições sucessivas daquilo 
que entende por “paisagem”: “Ao falarmos de um 
escritor, o que chamaremos de sua paisagem? Em 
primeiro lugar, o conjunto dos elementos sensíveis 
que constituem a matéria e como o terreno de sua 
experiência criativa”. Tratam-se, aos olhos do críti-
co, de temas provenientes da vida sensorial e emo-
cional do autor, que reaparecem com insistência em 
sua obra, onde assumem uma significação específi-
ca: assim como, em Chateaubriand, “a obsessão do 
vazio”, “a procura dos desvios” ou “o sentimento da 
distância”. Esses temas privilegiados são portado-
res de ressonâncias subjetivas e de valores éticos e 
estéticos, e constroem, então, ao mesmo tempo que 
uma imagem do mundo, uma imagem do eu. Daí 
“o segundo sentido possível da palavra paisagem”, 
segundo Richard: “a paisagem de um autor talvez 
também seja esse mesmo autor tal como se oferece 
completamente a nós, como sujeito e como objeto de 
sua própria escrita”.
Essa imagem do mundo e do eu é, evidentemente, 
uma construção literária, indissociável das estrutu-
ras semânticas e formais da obra: “É, em suma, esse 
espaço de sentido e de linguagem do qual a crítica se 
esforça por mostrar a coerência única, por determi-
nar o sistema.” Essa é a terceira definição que Richard 
apresenta da paisagem, mostrando o papel do leitor 
em sua recepção e em sua constituição como conjun-
to dotado de um sentido. É a conjunção de uma per-
cepção singular do mundo, de uma organização lite-
ral, de uma impressão de leitura e de sua elaboração 
crítica que produz o que se poderia chamar de um 
“efeito-paisagem” (COLLOT, 2013, p. 55).

Sobre o “conjunto dos elementos sensíveis” que servem de 
artefatos para o processo de criação artística de Bruno Schulz, 
percebe-se a recorrência de temas que transitam não somente 
entre suas obras ficcionais, mas também em seus ensaios críti-
cos e em sua arte gráfica, e que funcionam como uma espécie 
de operadores de sua filosofia sobre a arte. Dentre tais ele-
mentos, destacam-se o mito, a memória, a infância, a criação 
artística, a representação, o tempo e a metamorfose. No entan-
to, neste texto, tomarei para análise uma imagem específica 
privilegiada por Schulz, uma imagem que, segundo o artista, 
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obedece ao próprio fluxo de sua imaginação. Tal imagem, se 
fosse analisada por Richard, possivelmente seria classificada 
pelo que ele chama de “paisagem verdadeira” de um escritor, 
“composta por tudo o que um sujeito valoriza positiva ou ne-
gativamente no mundo sensível, porque o sentir é insepará-
vel de um ressentir” (COLLOT, 2013, p. 56). Tal definição de 
paisagem muito se assemelha àquelas imagens que, segundo 
Schulz, aparecem na nossa infância e que depois têm uma im-
portância decisiva na nossa vida adulta. Elas “desempenham 
o mesmo papel que os filamentos imersos em uma solução 
química, em torno dos quais o sentido do mundo se cristaliza 
para nós”5 (SCHULZ, 2008, s.p., tradução minha). No caso do 
escritor polonês, o sentido do mundo se cristaliza em torno da 
imagem de uma charrete. É o que ele próprio nos revela:

Comecei a desenhar há muito tempo: a história de mi-
nha vocação se perde em uma espécie de bruma mito-
lógica. Eu ainda não sabia falar quando cobria de ra-
biscos papéis e margens dos jornais; e esses primeiros 
esforços despertaram a atenção de meu ambiente. No 
começo eu só desenhava carruagens. Viajar de char-
rete me parecia um evento da mais alta importância, 
carregado de todo um simbolismo secreto. Quando eu 
tinha seis ou sete anos, voltava uma vez ou outra aos 
meus desenhos a imagem de uma charrete que, com a 
capota levantada e as lanternas acendidas, saía de um 
bosque noturno. Essa imagem pertence ao fluxo de mi-
nha imaginação, é uma espécie de centro de gravidade 
de inumeráveis vias que – ramificando-se – vão nas 
direções mais diversas e se perdem em alguma parte 
do infinito6 (SCHULZ, 2008, s.p., tradução minha).

5  Na publicação: “Desempeñan el mismo papel que los filamentos sumergidos en una solu-
ción química, en torno a las cuales se cristaliza para nosotros el sentido del mundo.” 
6  Na publicação: “Comencé a dibujar hace mucho tiempo: la historia de mi vocación se 
pierde en una especie de bruma mitológica. Yo todavía no sabía hablar cuando ya cubría 
de garabatos papeles y márgenes de periódicos; ya esos primeros intentos despertaron la 
atención de mi entorno. Al comienzo yo sólo dibujaba coches de caballos. Viajar en calesa 
me parecía un acontecimiento de la más alta importancia, cargado de todo un simbolismo 
secreto. Cuando tenía seis o siete años, volvía una y otra vez a mis dibujos la imagen de una 
calesa que, con la capota alzada y las linternas encendidas, salía de un bosque nocturno. Esa 
imagen pertenece al caudal fijo de mi imaginación, es una especie de centro de gravedad de 
innumerables vías que –ramificándose– van en las direcciones más diversas y se pierden en 
alguna parte en el infinito.”
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FIGURAS 1 e 2 – Ilustrações do próprio autor para Lojas de canela

Fonte: SCHULZ, 1936.7 

Tanto metafórica quanto literalmente, a “paisagem ver-
dadeira” de Schulz, veículo que permite seu deslocamento no 
espaço e no tempo, ilustra perfeitamente a reflexão de Collot 
(2013) sobre a relação entre o movimento e a experiência da 
paisagem: 

A experiência da paisagem não é, portanto, unica-
mente visual, e o próprio panorama comporta uma 
parte de invisibilidade cujo limite é marcado pelo 
horizonte, e que convida a preencher as lacunas do 
olhar pelo trabalho da imaginação ou pelo impul-
so do movimento. Longe de ficar estática como uma 
imagem, a paisagem é um espaço a percorrer, a pé, num 
veículo ou em sonho, porque sonhar é vagabundear 
(COLLOT, 2013, p. 51-52, grifos meus).

Outro elemento apontado por Collot (2013) como algo 
propício para o trabalho com a paisagem é a prosa poética, 
linguagem tão bem acolhida por Schulz que, sendo também 
desenhista e pintor, afirmou ter encontrado na literatura a sua 
melhor forma de expressão artística: “Por razões de ordem téc-
nica o desenho impõe ao artista limites mais estreitos do que a 
escrita. E é por isso que eu creio ter me expressado mais plena-
mente na prosa”8 (SCHULZ, 2008, s.p., tradução minha).

7 Disponível em: <http://www.maldororediciones.eu/schulz_dibujos/bar_gallery_1.html>. 
Acesso em: 05 mar. 2018.
8 Na publicação: “Por razones de orden técnico el dibujo le impone al artista límites más 
estrechos que la escritura. Eso es por lo que creo haberme expresado más plenamente en la 
prosa.”

http://www.maldororediciones.eu/schulz_dibujos/bar_gallery_1.html
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Assim, após partir de suas primeiras experiências de des-
coberta do mundo, ainda na infância, a paisagem da charrete 
passa por seus desenhos e desemboca em sua ficção literária, 
assumindo rumos infinitos. No capítulo “Lojas de canela”, da 
obra homônima, o menino protagonista percorre os espaços la-
birínticos de sua cidade natal em busca das atraentes lojas com 
lambris cor de canela que povoam seus sonhos mais ardentes. 
De repente, o percurso de sua caminhada é interrompido por 
um cocheiro “irresponsável” que o convida para um passeio 
e que abandona as rédeas em seu colo, deixando-o entregue a 
uma aventura fantástica conduzida pelo fluxo da imaginação:

O cavalo, um velho e sábio cavalo de fiacre, olhou ra-
pidamente para trás e continuou seu trote monótono 
[...] Mas eu não sabia conduzir e tinha de me sujeitar 
a sua vontade. Entramos numa rua de subúrbio com 
jardins dos dois lados. Aos poucos, na medida de 
nosso deslocamento, os jardins transformaram-se em 
parques de árvores enormes, e estes, numa floresta.
Nunca vou me esquecer dessa viagem luminosa na 
noite mais clara do inverno. O mapa colorido do céu 
agigantou-se numa cúpula enorme, em que se amon-
toaram terras, oceanos e mares fantásticos, riscados 
pelas linhas dos turbilhões e das correntes siderais, 
pelas linhas luminosas da geografia celeste (SCHULZ, 
2012, p. 81). 

Apropriando-se de um artifício que apenas a poesia lhe 
concede, Schulz oferece a seus leitores a sensação de acom-
panhar a pintura de uma tela gigantesca e luminosa, de um 
mapa celeste que somente poderia ser pintado por aquele 
que, sujeitando-se aos desejos de um cavalo fantástico, visi-
tou paisagens nunca antes imaginadas. E seus leitores mais 
atentos não se surpreendem ao constatar que sua viagem de 
charrete nunca termina.

Sabe-se que durante a Segunda Guerra Mundial, com a 
ocupação alemã de Drohobycz, sua cidade natal, o artista po-
lonês, juntamente com milhares de outros judeus da região, 
foi enviado ao gueto. Sabe-se ainda que, durante o tempo em 
que esteve submetido às forças da Gestapo, ele ficou sob a 
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“proteção” do oficial Felix Landau, em troca de seus traba-
lhos de pintura e de catalogação dos livros confiscados pelos 
alemães. Nesse cenário de guerra, suas habilidades artísticas 
tornaram-se, portanto, decisivas para sua sobrevivência. Po-
rém, ao mesmo tempo em que apontavam para a redenção, 
terminaram por condená-lo: em uma das versões da sua mor-
te, conta-se que, em 19 de novembro de 1942, em uma esquina 
de Drohobycz, e às vésperas de executar um plano de fuga, 
Schulz foi executado por Karl Günther, um oficial da Gestapo 
inimigo de seu “protetor” que o matou para vingar a morte 
de um judeu dentista que era seu protegido. Após ter matado 
o escritor polonês, Günther teria dirigido a seguinte afirma-
ção a Landau: “Você matou o meu judeu. Eu matei o seu”.

Por muitos anos, assim como muitas outras coisas rela-
cionadas à lenda da morte do artista, uma bruma de mistério 
pairou sobre a existência de uma casa em Drohobycz que te-
ria servido de residência para Landau durante o tempo em 
que esteve lá com as tropas nazistas. Segundo relatos, Schulz 
teria deixado nesse local suas últimas expressões artísticas. 
Trata-se de murais pintados para os filhos do oficial nazista, 
peculiares ilustrações dos contos de fadas dos irmãos Grimm 
– trazidas à luz depois de sessenta anos pelo cineasta alemão 
Benjamin Geissler.

Geissler, influenciado e acompanhado por seu pai, Chris-
tian Geissler, escritor e admirador de Bruno Schulz, embar-
cou em 1999 em uma expedição cinematográfica em busca 
das últimas expressões artísticas do escritor polonês, tendo 
êxito em uma tarefa empreendida por outros pesquisadores 
e que antes nunca havia sido cumprida. Filmado entre 1999 
e 2002, em formato de documentário, Finding pictures revela 
detalhes incríveis dessa expedição e, por meio do entrecruza-
mento de tempos, de espaços, de personagens, de fatos e de 
relatos, apresenta uma configuração contemporânea para a 
narrativa da história do escritor polonês.

Em uma das cenas mais interessantes do filme9, quando da 
9 A cena descrita neste trabalho foi disponibilizada pelo cineasta em sua página oficial e 
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descoberta dos murais em Drohobycz, em fevereiro de 2001, à 
medida que Agnieszka Kijowska – uma perita em arte que in-
tegra uma das comissões especializadas ali presentes – realiza 
um minucioso trabalho de retirada da camada de tinta ama-
relada que encobre os fragmentos de pintura, uma figura vai 
se revelando, atraindo cada vez mais a lente da câmera e agu-
çando o interesse daqueles que esperam a confirmação de que 
se trata de um mural de Schulz. E o suspense termina quando, 
em um plano fechado, os detalhes da figura são revelados ao 
espectador que, se familiarizado com os trabalhos gráficos e de 
pintura do artista polonês, não hesita em exclamar juntamente 
com aqueles que participam da cena: “Maravilhoso!” “Oh, meu 
Deus!” “É típico! É uma reminiscência de seus autorretratos!”. 
Trata-se da descoberta de uma face em que os traços da fisiono-
mia do escritor polonês, bastante explorados em seus diversos 
autorretratos, são reconhecidos.

FIGURA 3 – Recortes do filme Finding pictures, de Benjamin Geissler, e um autorretrato de 
Schulz

Fonte: FINDING..., 2001-200210; SCHULZ, 193411.

Em seguida, a referida figura é revelada como apenas um 
fragmento de uma imagem maior que parece ter esperado por 
décadas para compor uma parte bastante significativa de uma 
narrativa que foi interrompida: com o semblante erguido e 
a aparência austera, trajando um capacete azul e uma vesti-
menta vermelha – o que remete a um uniforme oficial – Bru-
pode ser acessada por meio do endereço eletrônico <http://www.benjamingeissler.de/
Finding_Pictures-Teaser-Discovery/Teaser-FP-EN.html>. Acesso em 07 mar. 2018.
10 Disponível em: <http://www.benjamingeissler.de/Finding_Pictures-Teaser-Discov-
ery/Teaser-FP-EN.html>. Acesso em 07 mar. 2018.
11  Disponível em: <http://www.maldororediciones.eu/sanatorio_ilustraciones/autorretra-
tos.html>. Acesso em: 07 mar. 2018.

http://www.maldororediciones.eu/sanatorio_ilustraciones/autorretratos.html
http://www.maldororediciones.eu/sanatorio_ilustraciones/autorretratos.html
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no Schulz ressurge em uma charrete conduzindo dois cavalos 
robustos.

FIGURA 4 – “Carriage driver” (autorretrato)

Fonte: SCHULZ, 1941-194212.

Metáfora para o processo de criação artística de Schulz, a 
paisagem da charrete remete também ao mito do eterno retor-
no que permeia toda a sua obra ficcional e que, a esse exemplo, 
é determinante para o próprio ciclo de sua biografia. No único 
transporte capaz de conduzir a imaginação e as aventuras do 
artista polonês – imagem alcançada na infância que, de fato, se 
tornou decisiva em sua vida adulta – e em um brilhante plano 
de fuga, ele se libertou das paredes do gueto e se perdeu no 
infinito, retornando à sua verdadeira origem.

Há, é claro, por parte da crítica e da imprensa, quem faça 
outra leitura do autorretrato “Carriage driver”. É o caso da des-
crição do jornalista do New York Times, Ethan Bronner (2009):

Ele ocupa o assento do motorista com um ar de indife-
rença, um capacete azul sobre a cabeça, dois corcéis bran-
cos orgulhosos sob seu comando e um sorriso malicioso 
nos lábios. Bruno Schulz olha para o mundo a partir de 
sua pintura como se ele fosse o dono. Mas, como muitas 
outras coisas em sua vida, interrompidas por uma bala 

12 Imagem divulgada pelo jornal The New York Times por ocasião da cobertura da exposição 
dos murais de Schulz, intitulada “Bruno Schulz: Wall Painting under Coercion”, em 2009, 
no Museu do Holocausto Yad Vashem, em Israel. Disponível em: <http://www.nytimes.
com/slideshow/2009/02/28/arts/20090228_WALL_SS_index/s/wall.3.html>. Acesso 
em: 07 mar. 2018.

http://www.nytimes.com/slideshow/2009/02/28/arts/20090228_WALL_SS_index/s/wall.3.html
http://www.nytimes.com/slideshow/2009/02/28/arts/20090228_WALL_SS_index/s/wall.3.html
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nazista, isso é pura fantasia (tradução minha).13

Ao jornalista parece ter faltado uma leitura mais atenta 
das obras do artista polonês, ou talvez a simples informação 
de que ele estabelecia uma relação mais direta com a arte do 
que com a realidade. A expressão “pura fantasia”, em uma 
interpretação simplista da arte, não tem correspondência em 
sua produção. Para os leitores mais assíduos de Bruno Schulz, 
que desejaram para ele outro destino, a descoberta dos mu-
rais em Drohobycz, a retirada das camadas de tinta pesadas 
e amareladas pelo tempo que impediam a passagem da sua 
charrete, parece significar uma só coisa: nenhuma narrativa 
de contos de fadas, ou da “pura fantasia”, deve impressionar 
mais do que o fato de a barbárie cometida pelos oficiais na-
zistas não ter sido o suficiente para pôr fim à vida de um dos 
maiores gênios da literatura polonesa, ou, como querem seus 
admiradores, da literatura universal. 

A exemplo de Schulz, e tal qual o menino protagonista 
de suas Lojas de canela, os leitores que aceitam o convite para 
folhear as páginas do grande livro que é o seu universo ar-
tístico recebem também as rédeas em seu colo e são deixados 
entregues à vontade de “um velho e sábio cavalo de fiacre”, 
que os conduzirá a uma aventura tão fantástica quanto as ex-
perimentadas por Józef naquela “viagem luminosa na noite 
mais clara do inverno”, sob o risco de, como aconteceu com 
o escritor tcheco Bohumil Hrabal, fazerem da paisagem de 
Schulz a sua própria paisagem.

13 No original: “He occupies the driver’s seat with an air of insouciance, a blue helmet atop 
his head, two proud white steeds under his command and a sly smile across his lips. Bruno 
Schulz looks out at the world from his painting as if he owns it. But like much else in his life, 
cut short by a Nazi bullet, this is pure fantasy.”
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A IMAGEM DO TEMPO EM BUDAPESTE

Paulo Custódio de Oliveira
Adrieli Aparecida Svinar Oliveira

Introdução

Tanto o livro de Chico Buarque (2003), quanto o filme de 
Walter Carvalho (2009) produzem uma espécie de estranha-
mento na linearidade narrativa no momento da fruição que só 
se resolverá nas últimas cenas. Algumas cenas aparentam estar 
“deslocadas” de sua perspectiva original. Alguns eventos que só 
poderiam ser considerados como futuros, como devires de uma 
dada situação presente, são colocados de forma singela, como se 
não promovessem (e de fato não promovem) qualquer alteração 
na continuidade da narrativa. Ao longo da leitura (e também da 
exibição) vão promovendo, de maneira sutil, um “desconforto”, 
cujas reverberações se farão sentir de forma magistral apenas 
nos momentos finais.

Ora, a exigência mais premente de uma narrativa é que esta 
seja um texto coeso e, portanto, coerente. Isso se torna possível 
por meio de um conjunto de informações organizadas por um 
enunciador, que seleciona criteriosamente os elementos apre-
sentados em categorias como tempo, espaço e personagens que 
fazem parte do que se pretende enunciar. Porém, esclarecem 
Reis e Lopes (1988, p. 78) que “a narrativa pode ser concebida 
também como qualidade discursiva que carece de ser atualiza-
da e saturada pelo processo de leitura”.

O desconforto citado acima decorre justamente de uma que-
bra da linearidade temporal tanto no livro quanto no filme Bu-
dapeste (2009). Em vários momentos, o leitor/espectador, à espe-
ra de uma continuidade do texto, é lançado para labirintos que 
confundem, desorientam e tornam mais difícil a identificação da 
ordem dos acontecimentos. Ao cabo da história comunica-se que 
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os leitores têm razão ao se sentirem incomodados. Aquele que se 
perseguia com o raciocínio não é – verdadeiramente – o indiví-
duo que conversava com o leitor, senão uma máscara por meio 
da qual o verdadeiro personagem se escondia/mostrava o per-
curso de sua indecisão.

É lícito afirmar-se que houve uma fuga do formato nar-
rativo tradicional, mas não necessariamente da questão pro-
blema, que seria, em última instância, a diegética do filme e 
do livro. É um formato de apreensão de um conteúdo que se 
comporta estranhamente, daí o seu necessário enquadramen-
to ao conceito de “linha de fuga” deleuziana, uma vez que 

[...] não se trata de fugir para fora de, mas de fazer fu-
gir, há decerto algo de que se foge e que se confunde 
com o fazer fugir: o reino absoluto do sim e do não, da 
alternativa como lei do possível, da escolha como pseu-
do-liberdade do desejo sujeitado aos recortes preesta-
belecidos [...]. Ao contrário da dialética que pretende 
superar a alternativa por uma reconciliação sintética, 
admitindo e conservando com isso sua premissa (não 
se alcança o devir combinando o ser e o nada), a linha 
de fuga está colocada sob o signo do indiscernível e da 
disjunção inclusa. (ZOURABICHVILI, 2004, p. 31)

O curso da história não é desviado, isto é, não é projetado 
para fora, senão para dentro da diegese. Não é uma especula-
ção que adia o embate, mas que, na verdade, produz um cho-
que que sutilmente conduz ao esgarçamento (ou desmonte) 
das assertivas que guarda. O desenho do enredo segue um 
curso aparentemente trivial, com pequenos deslizes de infor-
mação que se unem em uma continuidade típica de suas li-
nhas, de sua organização que suporta o outro sem explodi-lo. 
O leitor deste romance e o espectador do filme estão sempre 
sendo convidados a mergulhar na experiência incômoda des-
sa organização esdrúxula e a refletir sobre os elementos da 
obra, seu processo de produção e seus elementos de fuga. São 
momentos em que estes se deparam com elementos que pe-
dem – mas não permitem – uma atenção maior, o que faz com 
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que sejam buscadas referências nas entrelinhas do que é ofe-
recido no livro/filme. Para muito além de produzir-se o tema 
de uma obra em outra, o ponto interessante a se destacar é a 
mimese dos procedimentos.

Budapeste: a história de um contador de histórias

José Costa é sócio da Cunha & Costa, agência cultural que 
vende trabalhos científicos, artigos para jornais e revistas, roman-
ces e, por último, biografias. Ele é um contador de histórias invi-
sível, um ghost writer. A pedido do sócio, conhece o alemão Kas-
par Krabbe, que lhe pede a escritura de sua autobiografia, que se 
chamará O Ginógrafo. Nessa “autobiografia”, o alemão conta sua 
trajetória de Hamburgo para o Rio de Janeiro, onde foi iniciado 
na língua brasileira através de uma mulher chamada Teresa. 

Sua condição de escritor invisível permanece. Uma vez 
morando na Hungria, ele se metamorfoseia em Zsoze Kósta, e 
continua escrevendo textos que apresenta como sendo de ou-
tros. Termina produzindo um conjunto de poemas e oferecen-
do-o a Kocsis Ferenc, um poeta decadente, o qual, justamente 
pela publicação destes “Tercetos secretos”, recupera a popula-
ridade.

O feitiço volta-se contra o feiticeiro e Zsoze Kósta tem 
sua autobiografia intitulada Budapest escrita pelo Sr... e publi-
cada em seu nome. Depois disso, o livro se torna um labirinto 
de autorias. O autor dessa obra é revelado como produtor de 
todas as outras, quais sejam: O Ginógrafo, Tercetos secretos e 
Budapest, incluindo-se, portanto, o Budapeste (2003) cuja auto-
ria, até então, se imaginava ser de Chico Buarque.

Esta artimanha diegética abandona o enredo tradicional 
de “princípio, meio e fim” elegendo como suporte uma “ba-
gunça temporal” recuperada apenas por pequenos indícios 
distribuídos ao longo das obras. O início do livro descreve um 
momento que faz parte de algo que está acontecendo muitas 
páginas à frente, um recurso que se repete em toda a obra.
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Linha de fuga literária

A “linha de fuga” do livro passa, pois, como se disse, 
por um drible do olhar do leitor. Ao criar um personagem de 
um personagem de um personagem (isto é: Kasper Krabbe é 
personagem do carioca José Costa que é personagem do hún-
garo Zsoze Kósta), Chico Buarque reconstitui não somente 
o labirinto da criação literária (a questão do dialogismo das 
obras de arte literárias), como também o histórico de constru-
ção de uma literatura brasileira. Esse que é o mais mediado 
de todos os personagens, uma vez que está imediatamente à 
vista do leitor, se constrói por meio de uma estranha relação 
que mantém com as mulheres brasileiras ao chegar em solo 
americano. Observe-se o livro pseudo-biográfico de Kaspar 
Krabbe criado pelo ghost writer brasileiro:

Não contava conhecer Teresa, que me introduziu ao 
Chamego do Gambá, boteco onde se tomava cerveja 
e se cantavam sambas a noite inteira. Ali me iniciei 
na língua em que me arrojo a escrever este livro de 
próprio punho, o que seria inimaginável sete anos 
atrás, quando zarpei de Hamburgo e adentrei a baía 
de Guanabara. (BUARQUE, 2003, p. 29). 

Esses fragmentos representam o processo de criação da 
autobiografia de Kaspar Krabbe por José Costa e suas tenta-
tivas de encontrar o fio da meada ao escrever. Nesse trecho, o 
biógrafo José Costa apresenta Teresa como aquela que introduz 
o alemão na nova cultura, mostrando que ela é a responsável 
então por transmitir-lhe a língua e os costumes nativos. Ocorre-
rão muitas outras (cf. BUARQUE, 2003, p. 30, 39). Todas serão 
conquistadas e abandonadas pelo imigrante saxão, que desen-
volve o estranho hábito de escrever em seus corpos. Quando 
relata o encontro com a penúltima delas, ressalta que esta se 
encontrava casada e preocupada com o retorno do marido (cf. 
BUARQUE, 2003, p. 40).
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O nome Teresa, bem como o seu vai-e-vem amoroso, não 
são novos na Literatura brasileira. O primeiro evento remonta 
ao Romantismo condoreiro de Castro Alves:

O “adeus” de Teresa

A vez primeira que eu fitei Teresa,
Como as plantas que arrasta a correnteza,
A valsa nos levou nos giros seus...
E amamos juntos... E depois na sala
“Adeus” eu disse-lhe a tremer co’a fala...

E ela, corando, murmurou-me: “adeus”.

Uma noite entreabriu-se um reposteiro...
E da alcova saía um cavaleiro
Inda beijando uma mulher sem véus...
Era eu... Era a pálida Teresa!
“Adeus” lhe disse conservando-a presa...

E ela entre beijos murmurou-me: “adeus!”

Passaram tempos... sec’los de delírio
Prazeres divinais... gozos do Empíreo...
... Mas um dia volvi aos lares meus.
Partindo eu disse  “Voltarei! descansa!..”
Ela, chorando mais que uma criança,

Ela em soluços murmurou-me: “adeus!”

Quando voltei era o palácio em festa!...
E a voz d’Ela e de um homem lá na orquesta
Preenchiam de amor o azul dos céus.
Entrei! Ela me olhou branca surpresa!
Foi a última vez que eu vi Teresa!...

E ela arquejando murmurou-me: “adeus!
(ALVES, 1966, p. 107)

Publicado em 1870 no livro Espumas flutuantes, o poema 
“O ‘adeus’ de Teresa”, de Castro Alves, será muito revisitado 
por autores futuros, que dele farão interessante releitura. A 
primeira estrofe do poema lança o protótipo machista de um 
encontro amoroso. Na segunda estrofe, a impressão é a de 
que o amor se concretizou sexualmente. Na terceira estrofe, o 
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poema sugere uma traição, quando então chega o momento 
em que o eu lírico se vê na contingência de ter que ir embora. 
A Teresa desse poema é uma mulher idealizada e passiva, 
que suporta as idas e voltas desse homem. Existe uma despe-
dida, que ao mesmo tempo é uma promessa de reconciliação, 
pois o eu lírico sabe que quando voltar, Teresa o receberá. 
Isso parece previsto nas aspas que destacam o “adeus” do 
título.

Não ocorre dessa forma quando o poema é parodiado 
por Manuel Bandeira, décadas depois:

Teresa

A primeira vez que vi Teresa
Achei que ela tinha pernas estúpidas
Achei também que a cara parecia uma perna

Quando vi Teresa de novo
Achei que os olhos eram muito mais velhos que o 

  [resto do corpo
(Os olhos nasceram e ficaram dez anos esperando 

[que o resto do corpo nascesse)

Da terceira vez não vi mais nada
Os céus se misturaram com a terra
E o espírito de Deus voltou a se mover sobre a face 

[das águas.
(BANDEIRA, 1993, p. 214)

Esse poema está no livro Libertinagem, publicado em 
1930. Nele se percebe claramente a mudança de procedimen-
tos estéticos. A começar pelos versos, que agora são livres 
e não metrificados. Segue pela recusa ao português erudito 
– se Castro Alves diz: /a vez primeira que eu fitei Teresa/, 
Manuel Bandeira prefere: /a primeira vez que vi Teresa/. 
A Teresa modernista é mais material e sensível, e vai entre-
gando-se com vagar à paixão do eu lírico. A posse de seus 
mecanismos de sedução denuncia que essa mulher está mais 
madura do ponto de vista subjetivo pela capacidade de “en-
feitiçar” o eu lírico.
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Esse crescimento pode ser acompanhado em outros poe-
mas de Manuel Bandeira dedicados a Teresa. Destaque-se 
aqui o 

“Tradução pracaçanje”

Teresa, se algum sujeito
bancar o sentimental em cima de você
E te jurar uma paixão do tamanho de um bonde
Se ele chorar
Se ele se ajoelhar
Se ele se rasgar todo
Não acredita não Teresa
É lágrima de cinema
É tapeação
Mentira
CAI FORA. 
(BANDEIRA, 1985, p. 78)

“Tradução pracaçanje” é um poema também de Manuel 
Bandeira, publicado em sua biografia poética, Itinerário de Pa-
sárgada (1954), em meio a comentários de natureza histórica 
que desenvolve acerca de sua obra. Está grafado “pracaçan-
je”, mas infere-se que seja uma corruptela de “para caçanje”, 
ou seja, uma ramificação do português angolano que passou 
a significar “português errado”, o que servia como luva aos 
modernistas da primeira semana. Segundo informa o pró-
prio poeta, esse poema é uma tradução de outro, de autoria 
de Joaquim Manuel de Macedo.

O interessante aqui é o retorno de Teresa como símbolo 
de uma feminilidade constituída literariamente. Portanto, ele 
pode ser visto como continuidade de uma paródia, pois se re-
fere aos poemas anteriores. No verso: /bancar o sentimental/ 
ainda se vê uma referência ao romantismo de Castro Alves. 
Em /Não acredita não Teresa/ destaca-se a fala coloquial, ao 
estilo dos modernistas de 22, além de o poema não ser metri-
ficado. O primeiro verso do poema é um vocativo: /Teresa, se 
algum sujeito/, que, juntamente com o verso /Não acredita 
não Teresa/, revelam uma ruptura com os poemas anteriores 
por apresentar-se como um convite à interlocução. O eu lírico 
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fala “com Teresa” e não “de Teresa”, como acontecia nos an-
teriores.

Essa pequena exposição do nome da personagem literá-
ria teve o simples objetivo de corroborar a ideia de que a es-
colha do nome da personagem no romance não foi arbitrária. 
Deve-se ressaltar, inclusive, que, como era de se esperar de 
um autor que é um cantor que se notabilizou por promover 
a figura da mulher em canções que marcaram (e marcam) a 
cultura brasileira, o romance de Chico Buarque também dá 
um passo a mais no legado que herdou das Teresas que evo-
cou. Observe-se o trecho abaixo:

Foi quando apareceu aquela que se deitou em minha 
cama e me ensinou a escrever de trás para diante. 
Zelosa dos meus escritos, só ela os sabia ler, miran-
do-se no espelho, e de noite apagava o que de dia 
fora escrito, para que eu jamais cessasse de escrever 
meu livro nela (BUARQUE, 2003, p. 40).

Essa Penélope contemporânea, que desfaz à noite o traba-
lho do dia, também revela uma materialização: a escrita sai do 
convencional papel impresso para se manifestar no corpo. Kas-
par Krabbe apropria-se do corpo da mulher e realiza ali um mo-
vimento de espelhamento que pode ser tido como metonímico 
em relação ao próprio romance, que também é montado a partir 
de dribles do raciocínio linear. 

Como exposto até aqui, em Budapeste (2003) foi possível 
flagrar muitos momentos de uma intertextualidade literária. 
A intertextualidade nesse romance revela a necessidade de se 
pensar a história de uma forma diferente, já que a maneira tra-
dicional, que considera a linearidade e a continuidade como pri-
mordiais, não é capaz de abarcar a complexidade do que ocorre 
nesse texto. É preciso avançar para uma discussão que dê conta 
de uma obra metaficcional, em que o assunto a ser discutido é a 
própria produção literária e seus mecanismos. Não é uma fuga 
do assunto, mas um aprofundamento deste no cerne do princi-
pal motivo: a Literatura.



34

A intertextualidade é entendida aqui como linhas de fuga, 
já que obriga o leitor a buscar uma correlação em sua bagagem 
de leitura, ao mesmo tempo em que cria um tipo específico de 
lógica ao desviar a atenção do leitor de uma linearidade cau-
sal, obrigando-o a se projetar no tempo e a buscar nos elemen-
tos novas conexões que reconstituam a coesão e, portanto, a 
coerência. É percorrendo o caminho de outros livros que este 
integra o grupo da literatura. Assim, as referências às “Tere-
sas do Chico Buarque” evocam outras Teresas, apropriando-
-se destas e caminhando em direção ao ainda não nominado. 
O que, aparentemente, desvia a atenção, termina sendo algo 
que empresta grande coesão ao processo metaficcional como 
um todo.

Linha de fuga cinematográfica

É inevitável que o filme seja rodado com a responsabilidade 
de criar um efeito semelhante ao do livro. Para se entender 
como isso se processa e assim cumprir a trajetória intelectual a 
que esse trabalho se dedica, é preciso separar os termos “nar-
rativa” e “narratividade”. Um texto é narrativo porque tem 
narratividade. A narrativa é o registro das transformações e a 
sucessão dessas transformações dentro de um continuum tem-
poral. A narratividade é parte dos elementos que assegura a 
conectividade destes com os demais, respondendo às expec-
tativas do leitor através dos fatores de coesão já praticados 
até o momento.

Sobre a narratividade, Reis e Lopes defendem a ideia de 
que esta

constitui a referência latente que coordena e siste-
matiza a atividade de descodificação narrativa. Mas 
uma referência que funciona não apenas ao nível 
das microestruturas (v.) do discurso narrativo, mas 
também no plano da macroestrutura (v.), remetendo 
para a apreensão da coerência (v.) que caracteriza a 
narrativa. (REIS; LOPES, 1988, p. 78).
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Uma das funções da narrativa é, pois, alinhar elementos 
que tenham alguma possibilidade de serem alinhados, isto é, 
que tenham narratividade. Parece uma tautologia, mas não é: 
a coesão de um texto é também alcançada porque este lança 
mão desses níveis latentes presentes em seus elementos, ofe-
recendo ao leitor uma possibilidade de reorganização.

No cinema, a narratividade pode ser observada quando 
a união de um quadro com outro não oferece dificuldades e 
estão claras as possibilidades de conexão entre os elementos 
apresentados. Donde se deduz, pois, que “O quadro constitui, 
portanto, um conjunto que tem um grande número de partes, 
isto é, elementos que entram, eles próprios em subconjuntos. 
[...] Evidentemente as próprias partes são também imagem.” 
(DELEUZE, 1985b, p. 18). E continua o filósofo francês: “o qua-
dro é concebido como uma construção dinâmica em ação, que 
depende estreitamente da cena, da imagem, dos personagens 
e dos objetos que os preenchem”. (DELEUZE, 1985b, p. 19)

O quadro é o espaço focalizado pela câmera. Isto é, se 
constitui dos elementos que foram escolhidos pela câmera 
para participar da dimensão da tela. São recortes de mundo 
trazidos para a cena e articulados ao conjunto dos significa-
dos já instaurados pela diegese audiovisual. Este ponto de 
coesão será tanto maior quanto mais intensa for essa relação 
(paradigmática no sentido dos elementos do quadro e sin-
tagmática no sentido da correlação entre os vários quadros), 
criando o elan vital que atrai o olhar da assistência e assegura 
sua lealdade à cronologia proposta pelo filme.

Na narrativa comum, nenhum dos elementos do quadro 
destoa do propósito de uma continuidade. Todos os elemen-
tos constroem uma sequencialidade que surpreende o cére-
bro, substituindo a sequencialidade do mundo vivido por 
aquela que é proposta pelo filme durante o tempo da assis-
tência. Tanto no livro quanto no filme o autor/diretor explo-
ra esses elementos, sua narratividade intrínseca, e com isso 
salvaguarda o filme como narrativa.
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Quando vai para o quadro algo que não combine com a 
situação de um elemento possível de compô-lo, a narrativa é 
quebrada pelo desvio engendrado pelo distúrbio na narrati-
vidade, exigindo novas conexões. Nesse momento acontece 
uma ruptura no horizonte de expectativas do espectador, a 
qual causa uma sensação de estranhamento da imagem re-
presentada, obrigando-o a fazer novas relações.

Isso poderia ser assimilado pela lógica tradicional sem 
maiores problemas se não acontecesse amiúde. Aos 09’25” de 
filme, por exemplo, acontece outro “problema” com um dos 
quadros. Neste, José Costa vê a si mesmo fazendo amor com 
Vanda, sua esposa brasileira. Essa cena é uma violação do qua-
dro por apresentar algo improvável de acontecer, o persona-
gem observando a cena e participando dela ao mesmo tempo. 
Entenderemos, ao final do filme, que esta cena representa Zos-
ze Kósta observando José Costa.

Como se disse, esses enquadramentos estranhos, provo-
cando certos desconfortos na linearidade interna, vão impondo, 
sem que se saiba, a visita do olhar e da compreensão para o final 
do filme. Assim, o filme apresenta um conjunto de quadros em 
que se parte de uma situação tradicional, na qual a narrativi-
dade está sendo respeitada, e chega a uma situação mais com-
plexa em que a narrativa sofre sucessivas quebras na narrativi-
dade. Isso desloca a ideia original que se tem de quadro como 
mera continuidade de movimentos (impressão da dinâmica na 
fotografia imagem-movimento, a imagem se movimenta) para 
a condição do quadro como momento de tensão.

Nesse sentido, a questão da temporalidade é recuperada a 
fim de servir aos efeitos propostos pelo diretor. A última cena 
do filme corrobora essa leitura: uma câmera filma a câmera 
que está filmando a cena principal, onde se vê Kriska e ouve-se 
Zsoze Kósta lendo o início do livro Budapeste (2003), de Chico 
Buarque. Em seguida ouve-se uma voz ordenando um corte. 
A câmera, lugar da enunciação, revela a verdade insofismável 
de que se está diante de um filme, quando então se percebe 
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que aqueles elementos que estavam destoando das sequências 
e dos quadros atendiam uma razão de ser ficcional.

Conclusão

O filme Budapeste (2009), respeitando a proposta meta-
ficcional do livro Budapeste (2003) (analisada aqui por meio 
do mergulho nas “Teresas” literárias), adultera a sequência 
cronológica dos elementos. Os cortes na espacialidade e os 
elementos da estrutura do quadro estranhos à narrativida-
de violam o modus operandi da leitura da mesma forma que 
os percursos digressivos da personagem Teresa distanciam 
o olhar do leitor da simples questão de adaptação à língua 
e aos costumes brasileiros para a questão de uma literatu-
ra que se estrutura a partir de si mesma. Esses elementos 
acabam se tornando linhas de fuga das narrativas, uma vez 
que nas linhas de fuga, longe de superar a dialética dos ele-
mentos contrários apresentados por meio de uma síntese al-
ternativa que dos dois se distancia, o comportamento das 
duas narrativas é desenvolvido não no sentido de superar 
o incômodo e alcançar o indiscernível, mas no sentido de 
erigir uma disjunção que se torne, ela mesma, um elemento 
de inclusão das muitas possibilidades de leitura (ZOURA-
BICHVILI, 2004, p. 31). Os estratagemas diegéticos de cada 
uma das obras impõe novo dimensionamento à interpreta-
ção, fazendo-a extrapolar a questão da relação amorosa do 
casal. Esse ligeiro descanso da linha de fuga é, na verdade, o 
momento final da narrativa fílmica, quando é revelado que 
todas as cenas assistidas até então constituem uma ficção 
dentro de uma ficção, ou seja, uma metaficção.
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ADAPTAÇÃO, REESTILIZAÇÃO E RECRIAÇÃO DA IMAGEM 
NO MELODRAMA NAZISTA EM

O BEIJO DA MULHER ARANHA, DE MANUEL PUIG

Juan Ferreira Fiorini

Porque yo escribía rememorando películas que me 
habían dado mucho placer.

Manuel Puig 

Leni Lamaison é uma cantora francesa de cabaré. Em meio 
à tumultuada primeira metade dos anos 1940, ela vive na Paris 
ocupada pelo Terceiro Reich e canta todas as noites. Numa noite, 
o assassinato de uma colega corista, que estava prestes a se ca-
sar com um oficial alemão, leva-a a ter contato com os nazistas e 
a conhecer Werner, oficial de alta patente que logo se apaixona 
por Leni. Relutante em amar um invasor da pátria, ela por fim 
cede aos caprichos do alemão e recebe o convite para estrelar um 
filme que será gravado na Alemanha. Lá, tem contato com mem-
bros do partido, deslumbra-se com a ideologia nazista e decide 
tornar-se espiã, para ceder informações sobre uma facção Maqui 
que necessita ser desmantelada. No entanto, o que Werner não 
sabe é que a aproximação dela com os nazistas se deve ao fato 
de que ela também está atuando para esses mesmos maquisards, 
a fim de encontrar mapas e projetos hitlerianos que serão im-
portantes para a resistência francesa. Em meio ao jogo duplo da 
contraespionagem, Leni Lamaison deverá escolher um dos dois 
caminhos: renunciar à pátria ou ao amor. O leitor, entusiasmado 
e acostumado à retórica do melodrama, a essa altura já deve sa-
ber qual lado Lamaison escolhe e o fim que a ela caberá. O nome 
desse melodrama, a propósito, parece sugestivo: Destino, uma 
das narrativas presentes em O beijo da mulher aranha, de Manuel 
Puig.
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Em uma cela tão escura e fria quanto a sala de cinema na 
qual um dia esse filme poderia ter sido exibido, Molina conta 
Destino ao seu colega de cela, Valentín, um guerrilheiro mar-
xista preso por distúrbios políticos14. Seja para estabelecer uma 
proximidade com seu companheiro, para escapar da insular 
situação em que se encontram, ou ainda para propor um jogo 
de sedução narrativa cuja linguagem não é somente o meio de 
sedução como também “o próprio lugar da sedução” (PERRO-
NE-MOISÉS, 1990, p. 13), o ato de Molina contar/performati-
zar um filme se constitui, na superficialidade do romance, em 
uma dupla operação de sobrevivência e de persistência – de si 
mesmo e do cinema que tanto admira – a partir da memória, 
que atua como agente recriador, selecionador, intensificador e 
ressignificador do melodrama cinematográfico e de suas ima-
gens já convencionais. O personagem se presentifica discursi-
vamente a partir da experiência adquirida naquelas tardes e 
noites passadas nos cinemas que frequentou e nos filmes que 
supostamente viu, e a imagem se torna um material caro tanto 
na dimensão do romance de Puig quanto no fazer-cinema de 
Molina; é de palavras e de imagens que o personagem é feito 
(se faz); de ver filmes e de contá-los, a partir de um estatuto nar-
rativo e criativo pautado em um conjunto – consciente ou não 
– de exercícios de adaptação (HUTCHEON, 2013; STAM, 2006; 
2008) e sustentado nos pressupostos de que “a veracidade da 
imagem é ela mesma” (NEIVA JR., 1994, p. 15), seja aquela que 
um dia passou pelas retinas do personagem, seja aquela que 
brilha imaginariamente no semblante de Valentín, seja aquela 
construção puramente mental que se forma em nós, leitores.

Uma primeira articulação que caracterizaria esse diálo-
go entre os lugares comuns da imagem fílmica e aquelas re-
criadas na e pela narrativa oral (transladada à escritura do 
romance) é a representação da mulher, cujo potencial, em 
14 Os filmes contados por Molina a Valentín em O beijo da mulher aranha não têm títulos 
(com exceção de Destino, único filme que apresenta um título, graças a uma voz alheia pre-
sente em uma nota de rodapé), motivo pelo qual os nomeio, segundo a ordem em que apa-
recem ao longo de todo o romance, como A mulher pantera, Destino, O jovem revolucionário, O 
seu milagre de amor, Musical mexicano e A mulher zumbi. Uma análise mais ampla de cada um 
dos filmes, bem como de seus diálogos intertextuais, pode ser encontrada em Fiorini (2017).
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Destino, se resume em Leni Lamaison. A figura feminina é 
preponderante na história do cinema a partir do instante em 
que nela se instituiu um Olimpo moderno cuja teogonia parte 
da manipulação dramática da imagem – um close-up, um pri-
meiro plano, uma câmera congelada, ainda que por alguns 
segundos, ressaltando a potencial beleza dessas deusas – e à 
qual o cinéfilo, fervoroso, sempre retorna com devoção. Nes-
se universo mítico, em que gravitam Marlene Dietrich, Gre-
ta Garbo, Rita Hayworth, Hedy Lamarr ou Elizabeth Taylor, 
instaura-se a educação sentimental do seu fiel seguidor. Nes-
se monte sagrado adornado de estrelas – análogo ao logotipo 
da Paramount Pictures – a mulher cinematográfica triunfa no 
cume e é o maior alvo de adoração de muitos homens e mu-
lheres que aspiram ascender ao cosmo dos grandes (às vezes 
obscuros, para fazer uma analogia a um filme dirigido por 
Luis Buñuel) objetos do desejo15: “muitos jovens tornaram-se 
cinéfilos por amor e desejo pelas mulheres vistas na tela, pai-
xão prolongada pela escrita” (BAECQUE, 2010, p. 299).16

 A figura feminina de Leni Lamaison ilustra, no cerne da 
palavra que gera imagem, a poética da mulher cinematográfica 
em uma série de passagens de Destino. Um dos primeiros sig-
nos da “mulher de cinema” se pauta na organização da apari-
ção do corpo no filme, que tende a tomar os espaços centrais ou 
mais iluminados da tela, para ressaltar a sua importância nas 
cenas. Se a personagem é o centro da atenção, tudo o que a cir-
cunda estará em consonância: deverá ser suntuoso, chamativo 

15 Manuel Puig, ao longo de vários textos e de várias entrevistas publicadas, sempre afir-
mou dever sua educação sentimental e sua imaginação literária às mulheres cinematográ-
ficas. Em uma entrevista por ele concedida, Puig declara: “Yo descansaba en el mundo de 
Norma Shearer o en el de Greta Garbo, donde triunfaban la sensibilidad, la reflexión, la bon-
dad, el sacrificio, el perdón, en lo que esas virtudes se aplaudían y se vivían en primer plano, 
entre las mejores luces, con los temas musicales más refinados, con violines, con arpas...
¡Qué maravilla! ¡Cuando sonaba un arpa, para mí, era el máximo! Por eso cuando empeza-
ron las clases de religión tuve mucha dificultad porque yo ya tenía mi cielo, un ciclo donde 
se premiaba el bien y se condenaba el mal, un ciclo lleno de santas, entre las que reinaba, con 
todo esplendor, Norma Shearer” (PUIG apud CORBATTA, 2009, p. 42).
16 Ainda segundo Baecque: “Para um cinéfilo, todas essas aparições femininas assemelham-
-se a objetos de desejo; ele pode colecioná-los, trocá-los, sonhá-los, amá-los. Eles são os ele-
mentos-fetiche de um culto do cinema no paroxismo de seu desejo. Essa cultura, para muitos 
adolescentes e jovens, permanece o único contexto ao qual se referir. [...] Ora, essa cultura tem 
como particularidade misturar-se à trama cotidiana da vida: vive-se o cinema, vive-se com o 
cinema. A relação com as mulheres, o desejo e a sexualidade passa por ele” (BAECQUE, 2010, 
p. 304). 
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ou exuberante, como a escada de luzes ou um vestido pratea-
do que emoldura um corpo vistoso, detalhes que constituem 
a mise-en-scène e devem atuar a favor da instauração da carga 
de sofisticação e beleza que os rostos e corpos das atrizes evo-
cam. Assim Molina, como se fosse um diretor que se aproprias-
se com facilidade das ferramentas e das convenções narrativas 
cinematográficas, introduz Leni Lamaison à trama:

E quando acaba aquele número o cenário fica todo no 
escuro até que lá em cima começa a levantar-se uma 
luz, como se fosse névoa, e se desenha uma silhueta 
de mulher divina, alta, perfeita, mas muito apagada, 
que cada vez vai aparecendo melhor, porque ao apro-
ximar-se vai atravessando pendentes de tule e, claro, 
cada vez se pode distingui-la melhor, envolta numa 
roupa de lamé prateado que se ajusta à silhueta dela 
como uma luva. A mulher mais linda que você possa 
imaginar. E canta uma canção em francês e depois em 
alemão. E está no alto da cena e de repente aos pés 
dela se acende como um raio uma linha reta de luz, e 
ela vai dando passos para baixo e a cada passo, paf!, 
mais uma linha reta de luz, e afinal todo o cenário fica 
atravessado por aquelas linhas, e na realidade cada li-
nha era a beira de um degrau, e se formou de um mo-
mento para outro uma escada toda de luzes (PUIG, 
1981, p. 46-47).

O diálogo entre o suposto filme visto e aquele contado 
por Molina está pautado também em um segundo nível de 
articulação: a absorção e o uso de um conjunto de conven-
ções não naturais da imagem17 como estratégias narrativas 
que avizinham cinema e narrativa oral/literária. Tais con-
venções se baseiam nos princípios visuais básicos da sintaxe 
cinematográfica: criação de planos, movimentos de câmera, 
montagem, recursos de transição decorrentes da montagem 
(corte, fusão ou sobreimpressão), combinações audiovisuais 
(música, voz em off, ruídos). Ainda que tais elementos sintá-
ticos estejam desprovidos de sua condição primária (a saber, 
a imagem) no filme contado, a imagética é estabelecida por 
17  Entenda-se aqui, por natural, a visualidade que parte do olho nu, aquela que não criaria 
per se a elaboração estética das imagens que predomina na linguagem cinematográfica.
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outra ordem: a de um cinema imaginário, cuja luz, projetada 
na mente/imaginação de seu ouvinte (Valentín)/ leitor (nós), 
é gerida pela descrição atenta e detalhada das passagens ci-
nematográficas e de seus efeitos. Assim Molina narra outra 
passagem de Destino, quando Leni Lamaison apresenta um 
novo número musical:

– Ela lhe dedica toda noite suas canções em cena, so-
bretudo uma. É uma habanera, o pano vai se levantan-
do e entre as palmeiras feitas de papel prateado, como 
o do cigarro, sabe?, bem, atrás das palmeiras se avista a 
lua cheia bordada de lantejoulas que se reflete no mar 
feito de uma fazenda sedosa, e o reflexo da lua também 
é bordado de lantejoulas. Há um cais tropical, um cais 
de uma ilha, e a única coisa que se ouve é o vaivém 
das ondas, que a orquestra imita com maracas. E tem 
um veleiro luxuosíssimo, imitado em cartão, mas que 
parece de verdade. Um homem maduro de têmporas 
grisalhas muito alinhado no leme, de boné de capitão 
e fumando um cachimbo, e um foco fortíssimo ilumi-
na de repente ao lado dele a portinha aberta que dá 
para as cabines e lá aparece ela, muito séria, olhando 
para o céu. Ele lhe faz uma carícia, mas ela se esquiva. 
Está com o cabelo solto, repartido no meio, um vesti-
do comprido de renda preta, mas não é transparente, 
sem mangas, duas alças fininhas e mais nada, saia va-
porosa. Aí começa a orquestra com uma espécie de in-
trodução e ela avista um rapaz da ilha que arranca, na 
praia, uma flor de uma planta de orquídeas selvagens, 
e sorri e como que pisca o olho para a moça da ilha 
que se aproxima. Ele põe a flor no cabelo dela e a beija, 
abraçam-se e vão para a selva escura, sem perceber que 
a flor caiu do cabelo da moça. E aparece um primeiro 
plano daquela orquídea selvagem mas finíssima, caída 
na areia, e em cima da orquídea vai surgindo esfuma-
da a cara de Leni, como se a flor se transformasse em 
mulher. Então levanta-se um vento meio de temporal 
mas os marinheiros gritam que é favorável e o veleiro 
vai partir e ela desce pelo cais até a areia, e levanta a 
flor, que é bela, feita de veludo. E canta.
– Que é que ela diz?
– Sei lá... porque não traduziam as canções. Mas era 
triste, como de alguém que perdeu um grande amor e 
quer consolar-se mas não pode, e que se deixa conduzir 
pelo destino. Sim, devia ser isso, porque quando falam 
que o vento é favorável ela sorri muito triste, porque já 



44

pouco lhe importa que o vento a leve para onde quiser. 
E assim cantando retorna ao veleiro que pouco a pouco 
vai saindo pelo lado do cenário, e ela na popa continua 
com o olhar perdido atrás das palmeiras, que é onde 
começa a escuridão da selva (PUIG, 1981, p. 65-66).

Nessa passagem, nota-se como a linguagem cinematográ-
fica exerce seu poder de potencializar a narrativa por meio de 
uma série de metáforas visuais, presentes nos truques de edi-
ção, na associação de imagens resultantes dessas técnicas de 
montagem, que enriquecem a cena das palavras. A analogia 
entre Lamaison e uma orquídea selvagem arrancada por um 
figurante do espetáculo é elaborada a partir de dois pontos: 
um, plástico, sinestésico, que permite uma associação do to-
que aveludado da flor à pele da atriz/cantora; o outro, no uso 
da fusão de imagens, na qual a flor, em sua beleza “selvagem, 
mas finíssima”, reflete a representação da mulher encarnada 
por Leni no palco – exótica, bela, misteriosa. Lentamente, a 
flor de toque aveludado, colocada em destaque pelo primeiro 
plano cinematográfico, arrancada de seu espaço inerente à so-
brevivência (em um desdobramento de artificialidades – a da 
situação musical, a da flor, a do espaço, a da constituição da 
cena cinematográfica), se transforma na mulher; sua textura 
passa a sofrer uma transmutação e, em um truque de magia 
cinematográfica, o toque suave da pétala equipara-se à ma-
ciez da pele, e surgem os cabelos, e o olhar sedutor e ao mes-
mo tempo raro de alguém que está perdido, de quem sabe o 
destino heroico que a vida lhe reservará.

Molina, em seu ato de recriação cinematográfica a partir da 
memória de espectador, reúne, além de uma série de referen-
ciais estéticos, um ato de manipulação da linguagem com vistas 
à hiperbolização do sentimento, à estética do exagero vincula-
da à representação que os protagonistas exercem, e um recurso 
de que o narrador se vale em seu filme contado é a inclusão 
de referências a recursos de combinação audiovisual como um 
agente intensificador e legitimador da lógica melodramática. 
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Vejamos a seguinte passagem:

E soa uma música maravilhosa, e ela diz que a úni-
ca coisa que ama da pátria dele é aquela música. E 
entra uma brisa pela janela, um janelão muito alto, 
com um cortinado de gaze branca que flutua ao ven-
to como um fantasma, e se apagam as velas, que 
eram a única iluminação. E entra somente a luz da 
lua, e a ilumina, e ela parece também uma estátua, 
alta como é com um vestido branco que lhe modela 
bem o corpo, parece uma ânfora grega, claro que os 
quadris não tão largos, e um lenço branco quase até 
os pés que lhe envolve a cabeça, mas sem amassar 
o cabelo, apenas emoldurando-o. E ele lhe diz que 
ela é um ser maravilhoso, de beleza ultraterrena, e 
certamente com um destino muito nobre. As pala-
vras dele a fazem estremecer, todo um presságio a 
envolve, e tem como que a certeza de que vão acon-
tecer em sua vida coisas muito importantes, e quase 
sem dúvida com um fim trágico. Sua mão treme, e o 
copo cai no chão, o bacará se desmancha em mil pe-
daços. É como uma deusa, e ao mesmo tempo uma 
mulher fragilíssima, que treme de medo. Ele lhe se-
gura a mão, pergunta-lhe se sente frio. Ela responde 
que não (PUIG, 1981, p. 50).

Nesse exercício de adaptação entre as materialidades vi-
suais do cinema e da narrativa oral/literária, alguns aspectos 
são dignos de nota e se incorporam à formação de um quadro 
melodramático que extrapola a simples menção do idílio en-
tre os dois personagens. A princípio, os efeitos sonoros, como 
a música, atuam como um signo-comentário que envolve a 
cena e que vai aumentar de intensidade à medida em que a 
cena atinge seu ápice em sentimentalismo e estabelecem uma 
nova conexão sinestésica com a volatilidade do espaço, su-
gerida pela claridade do ambiente e do vento que atravessa 
a janela e faz voar as cortinas, evocando um aspecto fantas-
magórico que causa em Leni um pressentimento de seu fim e 
uma necessidade de sentir-se amparada pelo homem. Em se-
guida, o surgimento da luz da lua, realçando os contornos do 
corpo e o vestido, também claro como o ambiente e o lugar, 
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causam um efeito monocromático com uma luminosidade 
que ressaltará a vulnerabilidade e a comoção de Leni, emol-
durada pelos tremores, pelo receio, pelo medo. A sequência 
melodramática de Destino continua:

Enquanto isso a música toma mais força, os violinos 
voam sublimes, e ela pergunta o que significa aquela 
melodia. Ele diz que é a sua predileta, aquelas es-
pécies de ondas de violinos são as águas de um rio 
alemão por onde navega um homem-deus, que não 
é mais que um homem mas que seu amor à pátria 
lhe tira todo medo, é esse seu segredo, a ânsia de lu-
tar pela pátria o faz invencível, como um deus, por-
que desconhece o medo. A música se torna tão emo-
cionante que ele fica com os olhos cheios de água. 
E isso é o mais bonito da cena, porque ela ao vê-lo 
comovido percebe que tem sentimentos de homem, 
embora pareça invencível como um deus. Ele trata 
de esconder a emoção e se dirige ao janelão. Há lua 
cheia sobre a cidade de Paris, o jardim da casa pare-
ce prateado, as árvores pretas recortam-se contra o 
céu cinzento, não é azul, porque o filme é em preto 
e branco. A fonte branca está cercada por jasminei-
ros, também com flores brancas, prateadas, e então 
a câmara mostra a cara dela, em primeiro plano, em 
tons de cinza maravilhosos, de um sombreado per-
feito, com uma lágrima que vai caindo. Ao escapar, a 
lágrima do olho não brilha muito, mas ao escorregar 
pelo pômulo altíssimo vai brilhando tanto como os 
diamantes do colar (PUIG, 1981, p. 50-51)

Nessa continuação da sequência, Molina amplia a po-
tência diegética da música que se intensifica: os violinos tor-
nam-se estridentes e impedem qualquer possibilidade de que 
outro som externo venha a interferir e romper a atmosfera 
melodramática, cuja maior manifestação física dos corpos 
está representada pela lágrima. Nota-se como Molina, em 
seu espírito criativo, faz do melodrama uma ferramenta que 
subverte aquilo que ora seria impensável, ora interpretado 
como imagem estática: dentro do mundo de dicotomias do 
melodrama, pautado nos moldes folhetinescos de salvação 
dos bons e de danação dos maus e onde impera o amor, é 
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possível que um oficial hitlerista sinta algo, mesmo que seja 
um frio e metódico oficial, um “homem-deus”.

Ainda neste trecho da sequência, um terceiro aspecto es-
tético atua em atrito com a faixa sonora: a composição da cena. 
A criação do espaço em que se desenrola a sequência se pauta 
em uma série de elementos que compõem a visão em preto e 
branco imaginada por Molina: a simulação de luminosidade do 
luar permite o realce dos contrastes com a escuridão do espa-
ço externo, significados nos vultos sinuosos das árvores que se 
contrapõem em relação ao céu cinzento, e sugere uma técnica 
elaborada do chiaroscuro, notável também no primeiro plano a 
focar o rosto da atriz, reforçando a beleza, os traços e enfatizan-
do, graças ao uso deliberado da luz para conferir maior drama-
ticidade, a lágrima brilhante que escorrega pela cútis.

Para ampliar a magnitude do palácio suntuoso de Wer-
ner, uma outra ilustração do caráter cinematográfico presen-
te na narrativa de Molina alia à sequência um movimento 
sinuoso e vertiginoso de câmera, tal qual uma grua, que faz 
a imagem planar como um pássaro que levanta voo e amplia 
a perspectiva do espectador: todo o cenário é grandioso, pre-
tensioso, e os personagens são apenas uma pequena fração 
de toda a cena, os momentos mais íntimos ficam ocultos, en-
cerra-se ali um truque cinematográfico; a comoção está ins-
taurada, tudo o mais, o trivial do idílio, será sugerido, e Leni 
e Werner, embora “diminuam” ao afastamento da câmera, 
refletem a grandeza da situação melodramática, consonante 
à monumentalidade das locações:

E a câmara torna a focalizar o jardim de prata, e você 
está lá no cinema e faz de conta que é um pássaro que 
levanta voo porque vai se vendo de cima o jardim cada 
vez mais pequenino... como que de suspiro, e os jane-
lões também, um palácio branco todo de suspiro, como 
em alguns contos de fada onde as casas são comidas, e 
pena que não se enxergam os dois porque pareceriam 
duas miniaturas (PUIG, 1981, p. 51).
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O segundo nível de fricções, que aqui apresento, entre o 
texto cinematográfico e o literário presentes em Destino escapa 
um pouco da diegese e extrapola, sem permanecer totalmente 
extrínseco ao filme criado por Molina, a borda da narrativida-
de, almejando, pois, outra dimensão: a do próprio romance 
escrito por Manuel Puig e seus feixes intertextuais. Desde que 
O beijo da mulher aranha foi publicado originalmente, em 1976, 
uma série de estudos lançou-se a desvendar, ou a conjectu-
rar, ou a supor, ou a confirmar os textos que conformam uma 
ligação com os filmes contados por Molina18. Seja para esta-
belecer um conjunto de ecos, seja para estipular uma gênese 
do romance puiguiano, seja para apresentar um conjunto de 
conexões dentro de uma rede composta de textos que gravi-
tam em um deslocamento temporal ou espacial que os dife-
renciaria, o fato é que a literatura de Puig se constitui como 
um objeto curioso, no qual gravitam uma série de objetos pro-
duzidos e consumidos no seio da cultura de massa (folhetins, 
fotonovelas, transcrição de radionovelas, letras de tango e de 
bolero, romances noir, melodramas cinematográficos), ressig-
nificados a partir de dois operadores: o próprio atrito que se 
estabelece quando objetos, às vezes tão heterogêneos entre si, 
são postos em diálogo, e as estratégias de transposição, de tra-
dução, de câmbio de superfície ou de materialidade às quais 
esses objetos são submetidos no momento de compor a tessi-
tura híbrida de seus romances.
 Dentro de um recorte específico – o do filme Destino – as 
relações intertextuais evocadas se formam em elos que ligam 
a trama de Molina a referenciais cinematográficos que atuam 
ora como uma breve reminiscência, eco ou vaga lembrança – 
os filmes de espiãs19 memoravelmente interpretados por Gre-
ta Garbo e aqueles com Marlene Dietrich e dirigidos por Jo-
sef von Sternberg, como Desonrada (1931) e Mata Hari (1931), 
ou as produções cinematográficas do Terceiro Reich, como 

18  Destaco, neste caso, os trabalhos de Bacarisse (2002), Campos (1998; 2002), Domínguez 
(2000), Ezquerro (2002), Fiorini (2017), Giordano (2001), Kerr (2002), Romero (2002a), Sper-
anza (2002) e Tierney (2002).
19 Ver Campos (2002, p. 542).
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os documentários de propaganda nazista Olimpia e O triunfo 
da vontade, de Leni Riefenstahl – ora como produto reestiliza-
do de um filme específico, a produção alemã O grande amor 
(1942) [Die Grosse Liebe]20, dirigida por Rolf Hansen e que tem 
como protagonista Zarah Leander, uma obscura atriz sueca 
cujo auge enquanto artista se deu durante as produções cine-
matográficas da produtora alemã UFA.21 

No âmbito do filme imaginado por Molina, dois fenô-
menos reforçam a reestilização desse melodrama germânico. 
O primeiro provém da própria operação narrativa, pautada 
mais em uma sequência de afastamentos do que de aproxima-
ções, em contraponto com a trama cinematográfica dirigida 
por Rolf Hansen. No filme alemão, o tenente da Luftwaffe Paul 
Wendlandt, que atua em missões aéreas no norte do conti-
nente africano, vai a um cabaré em um dia de folga e, ao ver a 
cantora dinamarquesa Anna Holbert, logo se enamora. Ele a 
convida para jantar e, quando estão na rua, inicia-se um bom-
bardeio em Berlim que os leva a se esconderem em um abri-
go antibombas. Lá, passam a noite juntos e, no dia seguinte, 
Wendlandt parte ao norte da África em uma missão. A partir 
daí, dá-se início a uma trama rocambolesca e intrincada, re-
pleta de desencontros: Anna pensa que Paul não está vivo e, 
desgostosa com a tragédia, decide trabalhar temporariamente 
em Roma; Paul volta a Berlim e, ao saber que ela se foi, vai 
a Roma a fim de encontrá-la; na capital italiana, se reencon-
tram e Paul a pede em casamento mas, no dia do casamen-
to, o dever patriótico da guerra o chama novamente e ele a 

20 Apesar de todos os esforços não consegui, até o momento, encontrar uma cópia com leg-
endas ou dublagem em português. No entanto, uma cópia com o áudio original em alemão 
e com uma dublagem simultânea em russo pode ser encontrada em https://www.youtube.
com/watch?v=ZT7PYl-Q5z8.
21 Outro provável eco cinematográfico presente em Destino poderia ser o cinema alemão surgi-
do a partir de 1933 e que se constitui como um marco estético e ideológico da produção fílmica 
realizada na República de Weimar. Segundo Pereira (2008, p. 91), esta vertente cinematográfica é 
um “híbrido de cinema comercial e de cinema político, a meio caminho do entretenimento e da 
propaganda. Ele tirava sua especificidade de dois modelos existentes e opostos de produção: 1) o 
modelo do cinema hollywoodiano clássico, com o seu sistema de grandes estúdios norte-ameri-
canos, dominados por produtores de personalidade forte, com seu star system, girando em torno 
de astros e estrelas populares, cultivadas através de uma mídia específica e com uma produção 
em série de ‘gêneros cinematográficos’, monitoradas pelo código de autocensura; 2) o modelo de 
cinema revolucionário soviético, com o seu sistema estatal, funcionando sob controle, censura e 
propaganda do qual assimilou seu realismo pedagógico, seu caráter ‘épico’ e ‘revolucionário’”.
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deixa; em uma batalha na Europa Oriental, o tenente escreve 
uma carta a Anna, pedindo-a em casamento outra vez, mas, 
atingido na guerra, é resgatado e vai a um hospital. Ao fim, 
Anna surge e se casa com ele. O final, ao contrário do cine-
ma imaginário de Molina, é feliz: o casal, feliz, recém-casado, 
observa o céu, riscado de aviões alemães, simbolizando um 
aparente triunfo do regime. Abre-se, pois, a possibilidade de 
interpretar Destino como uma reestilização de O grande amor 
porque, embora haja a concentração de poucos detalhes que 
remetam ao texto base – o amor entre um oficial hitlerista por 
uma cantora estrangeira e uma trama melodramática com co-
notações propagandistas –, os notórios desvios surgidos da 
imaginação de Molina subvertem todo o estigma “positivo” 
do filme, oferecem um novo background historicamente con-
vincente (Paris ocupada pelo Wehrmacht, Berlim como a futu-
ra capital do mundo, dentro da concepção hitlerista), recom-
põem, com toques mais intensos, o estatuto melodramático 
do filme e o potencial sensual da protagonista e proporcio-
nam, em um exercício de leitura, uma transcendência da re-
lação Leni-Werner a partir de elos metafóricos que ligam a 
personagem espiã do filme molinesco à própria vida de seu 
criador. Do mesmo modo que Leni é forçada pelos Maquis a 
descobrir informações de um arsenal nazista e, ao final, atua 
como uma agente de contraespionagem, fornecendo dados da 
organização clandestina a seu amado, Molina exerce função 
semelhante na cela: é ali colocado, a mando da polícia, para 
descobrir informações sobre o movimento clandestino ao 
qual Valentín está vinculado. As estratégias de sedução nar-
rativa, cinematográfica, performática e, ao final, sexual, que 
deveriam atuar como um modo de atrair o jovem guerrilheiro 
como uma armadilha, ao fim são desconfiguradas: há, sim, 
a sedução, mas em um viés duplo; Valentín também cativa 
Molina, que renuncia a sua função – sacrificar-se por amor é 
um ato tão heroico e revolucionário quanto o de seu amante, e 
Leni torna-se um eco metafórico de seu próprio criador, e
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[...] o poder igualador do amor, a irracionalidade do sen-
timento amoroso, o sacrifício por amor, o amor que vence 
a morte, etc. Todos estes motivos explicam a conduta de 
Leni que, por amor a Werner, trai seu país e o movimento 
de libertação clandestino, colabora com o invasor, torna-se 
espiã dos alemães e finalmente prefere morrer em vez de 
trair seu homem. Se a conduta de Leni é abjeta em relação 
ao seu patriotismo e por ter se convertido em traidora, hi-
pócrita, espiã, Molina encontra a forma de redimi-la. [...] 
O jogo duplo de espiã-traidora imposto sobre Leni, e que 
Molina reivindica – contra a História, como Valentín o faz 
ver – por sua motivação afetiva, reflete o papel de espião-
-traidor que a Lei (o sistema penal) lhe impôs e que, mais 
tarde, tal como Leni, ele inverterá para proteger o homem 
amado; o sacrifício de Leni preanuncia o sacrifício eventu-
al de Molina22 (CAMPOS, 2002, p. 541).

O segundo aspecto desestabilizador da trama alemã, este 
também um pouco mais na fronteira das articulações diegéti-
cas de Molina, localiza-se em uma condição paratextual. Em 
meio ao capítulo quatro do romance, surge uma nota de ro-
dapé, “Serviço publicitário dos Estúdios Tobís-Berlim, desti-
nado aos exibidores internacionais de seus filmes, referente à 
superprodução Destino (páginas centrais)” (PUIG, 1981, p. 72). 
A nota, que dá continuidade à narrativa de Destino, a partir de 
outra voz que opera um exercício narrativo estranho ao do par 
de protagonistas presente no primeiro plano narrativo, é um 
exercício de adaptação que parodia, reelabora e propõe uma 
reescrita do Illustrierter Film-Kurier da produção alemã dirigi-
da por Hansen (FIGURA 1).23

22 No original: “[...] el poder igualador del amor, la irracionalidad del sentimiento amoroso, el 
sacrificio por amor, el amor que vence la muerte, etc. Todos estos motivos explican la conduc-
ta de Leni que, por amor a Werner, traiciona a su país y al movimiento de liberación clandes-
tino, colabora con el invasor, se hace espía de los alemanes y finalmente prefiere morir antes 
que traicionar a su hombre. Si la conducta de Leni es abyecta en relación a su patriotismo y por 
haberse convertido en traidora, hipócrita, espía, Molina encuentra la forma de redimirla. […] 
El rol doble de espía-traidora impuesto sobre Leni, y que Molina reivindica – en contra de la 
Historia, como le hace ver Valentín – por su motivación afectiva, refleja el rol de espía-traidor 
que a él le ha impuesto la Ley (el sistema penal) y que más tarde, tal como Leni, él invertirá 
para proteger al hombre amado; el sacrificio de Leni preanuncia el sacrificio eventual de Mo-
lina”. Todas as traduções da língua espanhola foram realizadas por mim.
23 Romero (2002b), ao analisar as articulações narrativas de O beijo da mulher aranha a partir 
dos manuscritos e datiloscritos de Manuel Puig, constatou que o escritor argentino passou por 
um processo de pesquisa documental sobre o nazismo em uma biblioteca pública de Nova 
Iorque, na mesma época da redação inicial do romance. É de se acreditar, portanto, que Puig 
tenha tido acesso a exemplares de Illustrierter Film-Kurier, tanto de O grande amor quanto de 
outras produções cinematográficas alemãs da mesma época.
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FIGURA 1 – Illustrierter Film-Kurier de O grande amor
Fonte: Disponível em: http://www.zarahleander.de/archiv.html?id=210. Último acesso 

em: 06 fev. 2017.

Os Illustrierter Film-Kurier, que aqui podemos traduzir 
como “revistas ilustradas de filmes”, eram uma tradição na 
cinematografia alemã entre os anos de 1919 e 1944 e consis-
tiam em folhetos ou livretos em que constavam ficha técnica 
(informações de direção, roteiro e, em maior destaque, elen-
co), sinopse do filme, enredo, transcrição de letras de can-
ções exibidas e fotos ou frames da produção. O público podia 
comprar diretamente nos cinemas ou encomendá-las com os 
estúdios e, assim, levar uma lembrança do filme que viu no 
cinema.

O ato paródico na reelaboração do Illustrierter Film-Kurier 
consiste na utilização irônica do suporte artístico dentro do 
mesmo suporte e se caracteriza, portanto, como um ato po-
lítico de reinterpretação crítica da arte dentro de um deter-
minado passado (HUTCHEON, 1991). O empolado discurso, 
repleto de lugares comuns sobre os quais repousam a didáti-
ca e a retórica nazista, cuja “fé do Fuehrer é a fé no Fuehrer” 
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(PUIG, 1981, p. 77) – a vitalidade e a virilidade dos corpos 
sadios e dispostos à pátria, o rigor como princípio estético e 
político, o senso de pertencimento a uma raça superior, o pri-
vilégio da força sobre a sensibilidade –, se repete em vários 
momentos do paratexto, como se os preceitos ideológicos se 
infiltrassem naquilo que até então tinha como único propósi-
to o entretenimento do público cinéfilo:

E já se acham diante do espetáculo inesquecível que 
lhes oferece a flor da juventude alemã: sobre o cam-
po verde desprendem-se linhas retas que se quebram 
e tornam a se compor para logo dar lugar a curvas 
que ondulam ligeiramente e por sua vez retomam a 
virilidade do traçado retilíneo. São jovens atletas de 
ambos os sexos, vestidos de preto e branco, em suas 
exibições de ginastas, e então Werner diz, a título 
de comentário sobre a visão olímpica da qual Leni 
não pode afastar os olhos: “Sim, o heroísmo se er-
gue como futuro modelador dos destinos políticos, e 
cumpre à arte ser a expressão desse espírito de nossa 
época. A arte comunista e futurista é um movimento 
retrógado, anárquico. A nossa é a Cultura do Nor-
te, contraposta às tentativas mongóis, comunistas, 
e à farsa católica, produto da corrupção assíria. Ao 
Amor é preciso opor a Honra. E Cristo será um atle-
ta que expulsa a socos os mercadores do Templo”. E 
em seguida, os jovens, verdadeira tocha humana do 
nacional-socialismo entoam coros marciais vibrantes 
de patriotismo, “...flutuam novamente nossos pavi-
lhões de outrora, o jovem revolucionário deve atiçar 
as paixões vulcânicas, despertar as cóleras, organizar 
desconfiança e ira com cálculo frio e certeiro, e assim 
sublevar as massas humanas”, citando um lema de 
nosso Chefe Supremo da Propaganda, o Marechal 
Goebbels” (PUIG, 1981, p. 74).

Ao ceder à persuasão e à retórica nazista de Werner, o 
heroísmo de Leni Lamaison surge: ao entender como Werner 
“captou a fundo a essência do nacional-socialismo” (PUIG, 
1981, p. 77) e o mal-estar que lhe causa ver sua França “ine-
gavelmente negroide e judia” (PUIG, 1981, p. 77), Leni decide 
ceder ao amor e se oferece como uma agente de contraespio-
nagem. Logo, a narrativa de Destino retoma sua posição na 
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parte superior do romance24, uma operação para captura dos 
Maquis é realizada, mas fracassa; Leni é descoberta, baleada; 
sua morte é heroica, cinematográfica − reinstaura-se o melo-
drama, ela se torna mártir de uma causa à qual só poderia ter 
contribuído por que, naquele instante, conheceu o amor de 
Werner:

E a última cena é um panteão de heróis em Berlim, e 
é um monumento belíssimo, como um templo grego, 
com estátuas grandes de cada herói. E lá está ela, uma 
estátua enorme, ou antes de tamanho natural, belís-
sima com uma túnica grega, acho que era ela mesmo 
fingindo de estátua com pó-de-arroz branco na cara, 
e ele coloca flores nos braços dela, estão estendidos, 
como para abraçá-lo. E ele vai se retirando e há uma 
luz que parece chegar do céu, e ele vai embora com 
os olhos cheios de água e fica a estátua dela com os 
braços estendidos. Mas sozinha, e há uma inscrição 
no templo, que diz algo assim como que a pátria não 
os esquecerá nunca. E ele vai andando, só, mas por 
um caminho cheio de sol. Fim (PUIG, 1981, p. 82).

Por fim, ao entrarmos no jogo narrativo que Molina con-
duz, ao longo de O beijo da mulher aranha, vemos que as ope-
rações diegéticas executadas por Molina não se resumem à 
simples sinopse ou ao ato de contar um argumento. Nota-se 
que o que mais nos desperta a atenção acerca desses filmes 
contados – sobretudo, em Destino – é que, graças às estratégias 
de Molina, há uma inflação do contar: neles estão as operações 
complexas de retomada e recriação da imagem sob uma ou-
tra materialidade, da constituição de um cinema de palavras 
(dada a superfície do romance na qual se imiscuem), de uma 
adaptação livre e autônoma daquilo que Molina tenha visto. 
Mais além dessa operação de reestilização (que pode poten-
cializar ou não os efeitos desses filmes vistos – depende de 
quem conta, a quem conta, quando conta, por que conta), vemos, 

24 A escolha pela expressão “parte superior do romance” (que, por oposição, subentende a exis-
tência de uma “parte inferior”) não é feita segundos critérios valorativos, e sim por uma questão 
das posições nas quais os textos se apresentam no livro. Além do mais, confirma, ainda que re-
dundantemente, a posição característica de uma nota de rodapé no corpo de um texto.
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naquele longo fluxo narrativo de Molina, que o protagonista 
se vale de estratégias narrativas de contar por imagens, mos-
trar por palavras, o que caracteriza um ato criativo. Molina, 
aqui, atua como propulsor de possíveis novos filmes que se 
“adaptam a todas as convenções que seus respectivos gêneros 
impõem”25 (ABELLÁN, 1980, p. 327). Molina, um cineasta das 
palavras, adequa as referências fílmicas e as mescla em suas 
falas, e as narra a Valentín com “notável esforço, para evitar 
que o código verbal mitigue ou apague o fulgor, o colorido 
e, em suma, a riqueza inerente à imagem”26 (DOMÍNGUEZ, 
2000, p. 80).

25  No original: “se adapta a todas las convenciones que sus respectivos géneros imponen”.
26  No original: “notable esfuerzo, para evitar que el código verbal mitigue o apague el ful-
gor, el colorido y, en suma, la riqueza inherente a la imagen”.
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OLHARES CONTEMPORÂNEOS
SOBRE A ADAPTAÇÃO

Tiago Marques Luiz

Introdução

Ao pensarmos em adaptação na qualidade de processo, 
referimo-nos ao ato de transposição de uma matriz textual de 
uma mídia para outra completamente distinta, o que consiste 
na reescritura de um texto, cujo conteúdo é mantido em prol 
de sua estrutura discursiva, a qual está sujeita a inúmeras 
mudanças devido à alteração do dispositivo de enunciação 
(PAVIS, 2015).

A nossa proposta faz coro com as palavras de Patrice Pa-
vis, em que todas as manobras textuais imagináveis são per-
mitidas, pois a adaptação “goza de grande liberdade; ela não 
receia modificar o sentido da obra original, de fazê-la dizer 
o contrário” (PAVIS, 2015, p. 10). Logo, neste procedimen-
to de realocação do texto-base, temos elementos suscetíveis 
de transformação para se adequar ao novo suporte, e é nes-
te momento que o diretor e o roteirista trazem a sua inter-
venção para traduzir uma obra literária para o audiovisual, 
por exemplo. Como leitores da obra original, os adaptadores 
“ampliam e vão além, fazem analogias, criticam ou mostram 
seu respeito, e assim por diante” (HUTCHEON, 2011, p. 24), 
cabendo inferir que o entrelaçamento intertextual e a recupe-
ração de determinada temática neste procedimento estético 
são o ponto de contato teórico que possibilita a aproximação.

Ao partirmos do pressuposto acima, conclui-se que todo 
e qualquer texto é uma adaptação em potencial, isto é, um dos 
leitores irá se deparar com qualquer vestígio de semelhan-
ça com outros trabalhos para que ele possa ser considerado 
como tal. Portanto, este diálogo intertextual implica na in-
tersecção de uma gama de dimensões textuais, pois todos os 
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textos “são como tramas compostas por fórmulas anônimas, 
variações dessas fórmulas, citações conscientes e inconscien-
tes, bem como por amálgamas e inversões de demais textos” 
(STAM, 2000, p. 64, tradução minha27).

Na medida em que o texto será inserido em um novo 
formato, a fidelidade acaba sendo descartável, por ser consi-
derada primeiramente uma questão subjetiva e, consequen-
temente, problemática. Atribuímos essa adjetivação pelo fato 
de a tarefa da crítica querer ressaltar a sacralização do origi-
nal, e tudo aquilo que “deturpa” o original, nessa perspecti-
va, seria passível de contestação e refutabilidade.

Cabe ressaltar que fidelidade versus infidelidade consis-
te, simultaneamente, num tema fértil e estéril: fértil porque 
muitos estudiosos a tem como um estímulo e partem desse 
preceito para problematizar a relação entre Literatura e Mí-
dias, estéril porque é um fim em si mesmo, desencadeando 
uma reação de desapontamento ao notar que, dentro da gama 
possível de análise da textualidade cinematográfica, o estu-
dioso incide e persiste na verificação da (in)fidelidade pro-
posta no texto-adaptado.

Sobre o processo de adaptação – reflexões contemporâneas na 
literatura, na tradução e na intermidialidade

Bella Jozef destaca que o grau de autonomia de um texto 
original pode ir do mínimo ao máximo, no empenho – por 
parte dos agentes envolvidos – de transpor por meio dos apa-
ratos expressivos de cada mídia “uma interpretação crítica 
que força qualquer elemento fundamental, até uma plena in-
dependência” (JOZEF, 2006, p. 369-370). Como interação se-
miótica entre textos, a transposição pauta-se por diferenças 
e especificidades significativas, sendo uma das muitas pos-
síveis estratégias de diálogo, e as expectativas em relação ao 
filme são diversas. Por ser uma potência criativa da arte, a 

27 No original: “[…] are tissues of anonymous formulae, variations on those formulae, conscious 
and unconscious quotations, and conflations and inversions of other texts”. 
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adaptação subverte o texto primeiro em prol de recriar um 
novo texto por meio dos elementos característicos da lingua-
gem artística, levando ao ponto de ensejar “a desterritoriali-
zação do plano linguístico original e uma reterritorialização 
dos referenciais estéticos em acordo com o novo plano lin-
guístico” (FERRAZ, 2017, p. 43).

De um lado, tem-se o que é imprescindível, e do outro, 
aquilo que se torna dispensável. Constata-se que, apesar das 
críticas e questionamentos em relação à adaptação, a popula-
ridade desse procedimento é inegável. Essencialmente, temos 
que aceitar que, a partir de cada narrativa, é possível desen-
cadear uma gama de interpretações e leituras críticas, pois 
como diz Ismail Xavier, existem muitas maneiras de contar 
uma história (XAVIER, 2003, p. 65).

A respeito dos teóricos que refletem sobre o processo de 
adaptação, chegou-se, à guisa de conclusão, que o conceito de 
adaptação problematiza a articulação de “uma teoria vasta e 
funcional que investigue o fenômeno da adaptação cinema-
tográfica na amplitude e na variedade de suas manifestações 
concretas” (SILVA, 2013, p. 38).

A Literatura é o ponto de partida para sua releitura em di-
versas manifestações artísticas; arte no sentido de ter conteú-
do e expressão (ou forma), e é a partir dessa primeira arte que 
as outras artes devem ter crédito; a palavra é a sua gênese, e 
para asseverar esta reflexão, trazemos o argumento de Claus 
Clüver: enquanto a Literatura permanecer como o ponto de 
partida, “há boas razões para considerar o Comparativismo 
como o espaço adequado para os Estudos Interartes” (CLÜ-
VER, 2006, p. 13). Clüver argumenta que tratar o texto como 
autossuficiente é não considerar questões pertinentes como 
a intertextualidade, a paródia e a paráfrase, como também a 
relação da literatura com as outras artes e, por sinal, não es-
perar ou demandar do leitor as somas de suas vivências com 
outras leituras, inferências e possíveis engajamentos no estu-
do do texto. E tratar a correspondência interartística é a melhor 
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maneira de incrementar o texto e, principalmente, a bagagem de 
conhecimento do leitor, pois a busca da chamada equivalência 
homológica “entre sistemas distintos é verificar possíveis corres-
pondências entre tais procedimentos e verificar as diferenças de 
operacionalização de recursos oferecidos por cada um dos meios 
expressivos” (GONÇALVES, 1997, p. 56).

Neste viés, trazemos Étienne Souriau (1983), um dos res-
ponsáveis pela teorização da correspondência das artes, que 
denomina o comparatista como o responsável por encontrar 
semelhanças e diferenças, seja numa escultura, numa arquite-
tura, numa sinfonia ou até mesmo na cerâmica, pois é possí-
vel haver analogia “entre a tradução de uma ideia artística em 
pintura, música ou escultura, e a tradução de uma ideia lite-
rária, poética, por exemplo”. Cada linguagem, à sua maneira, 
irá tratar de determinado assunto por meio de seus recursos 
próprios (SOURIAU, 1983, p. 5).

A comparação entre um texto verbal e outro não verbal 
como meios de expressão distintos que manifestam um só 
conteúdo, em relação interartística, pode ser também uma 
oportunidade de mostrar as sutilezas da análise semiótica 
aplicada aos mais variados objetos de significação e comuni-
cação. À medida que vemos a adaptação intermidiática, con-
figura-se “uma produção ininterrupta de identidade, marca-
da por mutações, ocorrendo em todas as situações, nos textos 
artísticos escritos e imagéticos”, como pontua Maria Apareci-
da Conti (CONTI, 2013, p. 15).

Não é prioridade questionar a fidelidade para com o 
original, pois esta é uma questão irrelevante, como pontua 
Robert Stam (2008), devido ao caráter parcial, por parte de 
algumas adaptações, para com a chamada “essência” do 
texto-base. Como essas adaptações não são capazes de per-
suadir um leitor assíduo de determinada obra, não é crucial 
que a preservação da matriz seja um princípio metodológico 
(STAM, 2008, p. 20). Tanto é que o próprio estudioso, assim 
como nós, consideramos indesejável e também inviável, ao 
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analisar a remodelagem do texto primeiro, tratar a questão 
do que foi mantido ou retirado, a ponto de a crítica ser con-
siderada como juízo de valor. Além disso, existem questões 
dentro da fidelidade que não nos acrescentam em nada: com 
o que ou com quem a adaptação teve este contrato fidedig-
no? O estilo foi mantido? A estrutura do texto como um todo 
também foi levada a cabo no processo de releitura para o ou-
tro suporte? Este são alguns dos questionamentos feitos ao 
longo do advento da teoria, e que ecoam em atividades como 
a tradução, por exemplo.

A adaptação na tradução

Nos Estudos da Tradução, sabe-se que todo texto estran-
geiro, quando traduzido para uma língua-alvo, sofre mo-
dificações para que seja inserido naquela cultura, mas sem 
desmerecer o sentido que existe no texto-fonte, de modo que 
venha a ser interessante para o público-alvo. O tradutor ten-
tar ser um alicerce de culturas, lidando com uma tríade no 
seu ofício: o autor, a linguagem do autor e o público (fator de 
grande influência) a quem o tradutor quer transpor aquele 
autor estrangeiro.

Para Jeanne-Marie Clerc, tanto o cinema como as novas 
mídias propõem “uma nova forma de contar as histórias an-
tigas, e poderíamos acrescentar, eternas” (CLERC, 2004, p. 
289). A facilidade do cinema reside em trazer novos modos 
de contar uma mesma história, com novos ângulos, enfatizan-
do determinado aspecto da narrativa literária. Assim como o 
cinema tem essa faculdade imagética, o mesmo pode ser dito 
da tarefa da tradução, pois, segundo Clerc, as adaptações de-
vem ter o mesmo estatuto que têm as traduções, justamente 
porque “constituem atualmente um dos aspectos essenciais, 
demasiadas vezes negligenciados, da fortuna de um texto” 
(CLERC, 2004, p. 296).
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Além disso, o texto-traduzido consiste em um novo ori-
ginal, e certamente o original já é tradução de um outro texto, 
como pontua Octavio Paz (2009). A respeito do termo origi-
nalidade, o texto que nos é apresentado como o texto-base é 
nada mais nada menos que a tradução de um texto anterior. 
Além do material linguístico, Octávio Paz pontua que a lin-
guagem já é uma tradução:

[...] primeiro, do mundo não-verbal e, depois, porque 
cada signo e cada frase é a tradução de outro signo e 
de outra frase. Mas esse raciocínio pode se inverter 
sem perder sua validade: todos os textos são originais 
porque cada tradução é distinta. Cada tradução é, até 
certo ponto, uma invenção e assim constitui um texto 
único (PAZ, 2009, p. 13-15)

A tradução e a adaptação são fenômenos intimamente liga-
dos, mas que existem de modo independente, uma vez que esta, 
nos procedimentos de Vinay e Darbelnet (1958), é conceituada 
como limite extremo da tradução, ou seja, “é usada naqueles 
casos em que o tipo de situação que está sendo referida na 
mensagem da língua-fonte é desconhecida na cultura da língua-
-alvo” (VINAY; DARBELNET, 1958 apud VENUTI, 2004, p. 90, 
tradução minha28). Esse procedimento, na teoria proposta pe-
los franceses, é aplicável em situações como uma troca de título 
em livros e filmes em um país-alvo, em função de questões co-
merciais. A partir deste raciocínio, compreende-se a adaptação 
como um meio de lidar com contextos socioculturais específicos 
de cada país/região, e caso estes contextos não sejam condicio-
nados à adequação ao leitor-alvo, corre-se o risco de suscitar es-
tranhamento e prejudicar a sua condição de tradução.

Patrícia Lessa Flores Cunha trata a tradução como uma 
“forma revitalizada e revitalizadora da linguagem e do sig-
nificado com suas formas de expressão” (CUNHA, 2005, p. 
105), como uma forma de trazer aquele autor desconhecido 

28 No original: “[…] is used in those cases where the type of situation being referred to by 
the SL message is unknown in the TL culture”. 
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para um público leigo ou acadêmico que terá contato com a 
sua obra, inicialmente pela tradução para a página e, poste-
riormente, transposto para o palco ou qualquer outro suporte 
sígnico, como é o caso da HQ.

A adaptação ocorre quando um texto-base sofre modi-
ficações para atender o público-alvo, por exemplo, quando 
um texto de Shakespeare é apresentado com uma linguagem 
voltada ao universo infanto-juvenil, ou quando um texto de 
língua estrangeira é simplificado para ser lido pelos apren-
dizes dessa língua, a qual está sempre dinâmica no tempo. 
Desta forma, recorre-se à teorização de George Bastin (1998), 
que enxerga a adaptação como um procedimento tradutório 
cujo resultado é “um texto que não é geralmente aceito como 
tradução, mas é, mesmo assim, reconhecido como represen-
tativo do texto-fonte” (BASTIN, 1998, p. 3, tradução minha29), 
abrindo brechas para que sejam feitos acréscimos e omissões 
no texto-base, de modo que este resulte num novo texto, si-
tuacionalmente aceito e especialmente direcionado ao públi-
co-alvo pressuposto. Assim, a teorização de Bastin acaba in-
correndo na reflexão de Amorim: “Dado que toda adaptação 
é uma leitura, exigir tal fidelidade seria o mesmo que exigir 
uma leitura única e universal do texto literário. Ao exigir esta 
única e universal leitura estaríamos, acima de tudo, causan-
do a extinção do literário” (AMORIM, 2011, p. 1737).

Além disso, ambas, tradução e adaptação, têm uma questão 
inerente ao seu processo: a qualidade do produto, que deman-
da por parte do adaptador/tradutor o talento para a recriação 
como também para o equilíbrio, ou seja, para que o novo texto 
não destoe do texto-base. Como existem muitas traduções e edi-
ções do texto-matriz, há de se levar em conta que aquelas não 
intencionam uma rivalidade para com este, e que cada tradução 
carrega consigo o projeto do seu tradutor, o qual, nas palavras de 
Brunel, Pichois e Rousseau (1995), transpõe e anexa a seu proje-
to “aquele que ele traduz”, sendo inevitável que a tradução não 

29 No original: “[…] a text that is not generally accepted as a translation but is nevertheless 
recognized as representing a source text”.
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equivalha ao original, podendo trazer algo a mais ou a menos 
que o texto-base, uma vez que a tradução “oferece, de maneira 
inevitável, mais e menos que o texto original. O acerto do tradu-
tor depende [...] também das decisões que tome quanto ao que 
pode ser sacrificado” (CLÜVER, 1997, p. 73). A partir disso, con-
clui-se que a tradução e a adaptação, ao apresentarem um novo 
texto, só podem significar outras obras (BRUNEL, PICHOIS, 
ROUSSEAU, 1995; GENETTE, 2001).

Para finalizar, evocamos as palavras de Raquel Merino 
(2001), que propõe o seguinte discernimento entre tradução 
e adaptação: a primeira consiste num elo de dependência en-
tre texto-alvo e texto-base de língua diferente da língua-alvo, 
enquanto a segunda está relacionada a um grau “de depen-
dência de um texto com relação a outro texto anterior origi-
nado na mesma língua, porém em gênero, meio, espaço ou 
tempo diferentes” (MERINO, 2001, p. 232, tradução minha 

30). A adaptação não está somente atrelada a uma língua, mas 
a um universo plural de línguas, como também na corres-
pondência de gêneros e formas estilísticas textuais conven-
cionadas em um determinado ambiente ou país, e como a es-
tudiosa assevera, estamos lidando com “processos que não 
são subordinados, mas da mesma ordem, que podem ocorrer 
de forma encadeada ou consecutiva para produzir o mesmo 
texto resultante” (MERINO, 2001, p. 232, tradução minha31), 
ressaltando a concepção de criação artística como um proces-
so de perene apropriação. No primeiro contato com o texto-
-adaptado, é natural que tomemos como partida todo o refe-
rencial imagético em consonância com as palavras do texto 
impresso, aspirando a reprodução mais próxima possível; 
contudo, essa ânsia não diz respeito ao processo criativo de 
determinado filme, pois a associação de sensações que temos 
a partir do texto-base não são as mesmas reproduzidas em 
outra linguagem.

30 No original: “de dependencia de un texto respecto a otro anterior originado en la misma 
lengua, pero en género, medio, espacio o tiempo diferentes”.
31 No original: “procesos no subordinados, sino del mismo rango, que pueden darse de 
forma encadenada o consecutiva para producir un mismo texto resultante”.
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Adaptação na intermidialidade 

Em um sentido amplo, Irina Rajewsky conceitua a inter-
midialidade como as “relações entre mídias, as interações e 
interferências de cunho midiático” (RAJEWSKY, 2012a, p. 52). 
Por ser um fenômeno flexível, a intermidialidade entende os 
limites entre as mídias como algo necessário para “discernir 
e apreender as entidades distintas envolvidas na interferên-
cia, na interação ou na reciprocidade” (RAJEWSKY, 2012a, p. 
53), uma vez que o prefixo inter traz à tona essa dimensão do 
entrelaçamento entre as fronteiras midiáticas. Esta corrente 
basilar tem como ponto de observação o modo como o uni-
verso das mídias se faz presente em um determinado texto, 
estando essas mídias fundidas e interagindo entre si.

Por conta disso, a intermidialidade “mostra que todas 
as expressões e formas de comunicação no uso científico ale-
mão permitem que sejam consideradas e designadas, hoje em 
dia, como ‘mídias’” (CLÜVER, 2006, p. 19), correspondendo 
então à transposição intermidiática, categoria elencada por 
Rajewsky (2012a; 2012b) que traz em seu cerne as adaptações 
para outras mídias, cuja formação tem como base o “proces-
so de transformação específico da mídia e obrigatoriamente 
intermidiático” (RAJEWSKY, 2012b, p. 24).

Se adaptar uma obra consiste na sua recriação, por meio 
da transposição de seu conteúdo para outro suporte midiá-
tico, o primeiro passo para analisar um caso de transposição 
é o conceito de “conteúdo”, que de acordo com Linda Hut-
cheon corresponde à história, ou seja, “o núcleo daquilo que é 
transposto através das diferentes mídias ou gêneros, os quais 
lidam com essa história de maneiras formalmente distintas” 
(HUTCHEON, 2011, p. 10). Logo, em sua estrutura, a história 
é composta por diferentes elementos, como sua temática, seu 
enredo e seus personagens.

As correspondências apreendidas na comparação entre 
textos literários e narrativas cinematográficas atraem cada vez 
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mais interesse em decorrência não só do desaparecimento gra-
dual das fronteiras que separam alta e baixa cultura, mas tam-
bém da necessidade de se estabelecer parâmetros analíticos 
acerca das associações a suportes textuais diferentes. Uma das 
preocupações centrais é refletir sobre a pertinência do uso da 
metalinguagem convencional nos procedimentos narrativos 
aplicados a outras arquiteturas textuais.

Dessa forma, a existência dessa metalinguagem repre-
sentaria um ponto de partida para uma possível elaboração 
de novas metalinguagens que contenham correspondências, 
mas que não percam de vista as especificidades de cada meio. 
Para Umberto Eco (2007), a transposição entre linguagens se 
torna possível no momento em que as diferenças entre elas 
não venham conceber a adaptação como uma reprodução 
certeira da versão primeira, pois esta mescla de linguagens 
são novas leituras que oportunizam o surgimento de novas 
obras. Devido a isso, Eco elenca alguns destes elementos no 
processo de adaptação:

[...] o ritmo ou a velocidade do movimento, a pala-
vra, o barulho e os outros tipos de som, muitas vezes 
escritos (sejam eles diálogos nos filmes mudos, as le-
gendas ou elementos gráficos mostrados pela toma-
da se a cena se desenrola em um ambiente em que 
aparecem cartazes publicitários ou numa livraria), 
para não falar na gramática do enquadramento e a 
sintaxe da montagem (ECO, 2007, p. 60).

O adaptador deve sempre ter em mente a intenção do tex-
to, isto é, aquilo que está dito no texto ou sugerido no ponto de 
vista linguístico e cultural em que o texto-base foi confecciona-
do. A partir do momento em que a obra está inserida em um 
novo contexto, ela deixa de pertencer à sua esfera de origem e 
passa a ser de outra, modificando toda a sua estrutura. Assim, 
para sustentar nossa proposta, citamos as palavras de Thaïs 
Flores Nogueira Diniz no que diz respeito à “aura” da obra no 
processo de adaptação. Diniz afirma que a proximidade com 
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o original não é mais possível, “pois qualquer obra, assim que 
é distribuída ao público, deixa de pertencer ao seu autor”, as-
sim como a autoria é “expressão pessoal e de que não se pode 
traduzir sem levar consigo um pouco de si mesmo” (DINIZ, 
1999, p. 89).

No raciocínio de Robert Stam (2000), para transcender-
mos a crítica da fidelidade, é preciso nos desvencilharmos da 
nossa percepção ao classificarmos uma obra como infiel ao tex-
to-base, pois assim apenas acabamos expondo, de fato, nossa 
frustração ao vermos que a adaptação falhou em atingir aquilo 
que nós, leitores, julgamos ser os elementos cruciais da nar-
rativa, da temática e da estética da fonte literária. A palavra 
infidelidade seria assim, por sua vez, a exteriorização da nossa 
quebra de expectativas perante o texto adaptado que, por ve-
zes, taxamos como inferior ao texto-base. Stam adverte para 
as necessárias diferenças ao se transpor uma mídia verbal, ca-
racterizada pelo uso das palavras, para uma audiovisual, não 
restrita ao âmbito verbal e contando “também com a perfor-
mance, música, efeitos sonoros e imagens em movimentos”, o 
que, continua Stam, “explica a impossibilidade – e eu sugeriria 
até a indesejabilidade – da fidelidade literal” (STAM, 2000, p. 
56, tradução minha32).

A partir desse raciocínio, as adaptações propõem uma 
gama de possíveis leituras de um texto literário, assim como 
esse texto nos fornece vários entendimentos em seu ato de lei-
tura. Portanto, uma adaptação “não é tanto uma ressuscitação 
de uma palavra original, mas uma volta num processo dialógi-
co em andamento” (STAM, 2008, p. 21). Cada um desses supor-
tes têm sua maneira própria de atrair o leitor/espectador para 
o seu universo: enquanto a Literatura capta a atenção do leitor 
através das imagens mentais decorrentes do ato de leitura, e 
até mesmo pela ilustração, no caso de livros ilustrados, outras 
mídias concretizam a percepção através dos movimentos das 
imagens e também dos gestos cênicos do ator, com a capacidade 
32 No original: “also with theatrical performance, music, sound effects, and moving photo-
graphic images, explains the unlikelihood – and I would suggest even the undesirability – of 
literal fidelity”.
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de permitir “um acompanhamento individual, doméstico 
e pessoal, ganhando igualmente a propriedade da releitura 
da totalidade ou de trechos que escaparam da atenção ou do 
entendimento momentâneos” (LUCAS, 2007, p. 10). Dessa 
forma, torna-se (im)possível trazer o todo do texto matriz para 
um suporte completamente diferente do livro impresso, uma 
vez que no processo criativo o diretor/adaptador considerou 
apenas uma parte daquela narrativa, que para o momento de 
concepção do filme, era essencial e não poderia ser desconsi-
derada.

Ao pensarmos no sintagma Estudos Intermídias, tal rela-
ção é positiva, pois é tida como sinônimo de “festejar apoios 
e apropriações que ambos se fazem reciprocamente, com a 
condição de continuarem a existir em suas especificidades” 
(SILVA, 2007, p. 19). Embora Marcos Silva esteja concentra-
do na relação entre a palavra e a imagem, a sua citação não 
deixa de ser favorável às demais mídias, pois sempre haverá 
correspondências entre as demais formas de linguagem para 
o processo criativo de uma nova obra de arte. Invalidada essa 
questão da “traição” e da “igualdade” entre as obras, André 
Bazin afirma que a primeira e a sétima arte [como também as 
outras mídias] só têm a ganhar com a aproximação:

Considerar a adaptação de romances um exercício 
preguiçoso [...] é, portanto, um contrassenso crítico 
desmentido por todas as adaptações de valor. São os 
que menos se preocupam com a fidelidade em nome 
de pretensas exigências da tela que traem a um só 
tempo a literatura e o cinema. (BAZIN, 2014, p. 127).

Bazin destaca a importância histórica e estratégica de 
manter uma relação aberta e exigente com outras artes, apren-
dendo com o que fizeram os seus contemporâneos Laurence 
Olivier, Orson Welles e Jean Cocteau, como também critica os 
preconceitos que tratam da interação e correspondência entre 
o cinema e outras artes, defendendo maior proximidade entre 
elas. Toda arte tem um viés antropofágico, pois se apropria 
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das linguagens artísticas e as recria em novos parâmetros es-
téticos e temáticos. Portanto, adaptar significa partir daquilo 
que é comum, ressignificá-lo e transcrever “uma obra cuja 
transcendência [...] reconhece a priori” (BAZIN, 2014, p. 114).

Conclusão

O profícuo diálogo entre a literatura e as mídias como 
espaço de reflexão estética oportuniza uma linha de contato 
entre os variados campos do saber. Na aresta de Walter Ben-
jamin (1986), a obra de arte é capaz de mover o seu tempo, 
sem receios de rotulação por parte da História, uma vez que 
a arte, em diálogo com outros códigos e suportes de significa-
ção, é capaz de proporcionar o contato intercultural, tornando 
inoportuno o grau hierárquico e privativo. Uma vez que toda 
obra é aberta, de acordo com Umberto Eco, amplia-se assim 
seu sentido primeiro e, por meio da adaptação, abre-se espaço 
a outros sentidos subjacentes.

De modo bastante sucinto, as mídias contemplam mui-
tos elementos recorrentes no teatro: a linguagem verbal, o fi-
gurino, o movimento das imagens e atores, a trilha sonora, os 
efeitos sonoros, o cenário e efeitos de iluminação, elementos 
cruciais para o processo de adaptação, não levando em conta 
apenas o aspecto linguístico e o imagético. Tratar a adapta-
ção de uma obra de arte implica numa simultaneidade entre 
o pertinente e o impróprio, por “adequar” o primeiro texto 
artístico em outra linguagem, gerando outro plano de com-
posição estética, ou seja, trata-se de um elo de elaboração – e 
também porque não de colaboração – entre os meios de ex-
pressão. Entretanto, esta suposta “adequação” não é capaz 
de dar conta de todo o processo criativo intrínseco à esfera 
artística.

Com relação a isso, cabe dizer que adaptar não se trata de 
uma mimesis de determinado ponto de partida inserido num 
diferente referencial estético, seja na palavra ou na imagem, e 
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sim de se tratar esta estratégia de releitura como uma tentativa 
de ajustar, por meio da criatividade, o primeiro modelo a um 
estilo diferente e favorável de processo criativo, corroborando 
Solange Ribeiro de Oliveira, que diz que o texto-base é um ele-
mento adicional para uma construção inédita (cf. OLIVEIRA, 
2007, p. 192), em que temos o primeiro contato do roteirista 
com a fonte e a hermenêutica estabelecida.

A adaptação é o processo de desterritorialização da esfera 
sensível para uma readequação, capaz de recriar essa mesma 
esfera em novos formatos e perspectivas, tornando-se uma 
via de mão dupla, onde encontramos não somente os riscos 
da reprodução, como também a riqueza desse intercâmbio 
entre linguagens.

Para finalizar, os olhares contemporâneos aqui elencados 
demonstram que a adaptação é um work in progress contínuo, 
onde o passado é revisitado e revitalizado na contemporanei-
dade, tornando-se uma arte de conjugação, nas palavras de 
Octavio Paz (2012). O entendimento deste processo em ro-
tação é marcado “pela ideia de combinação: conjunção, dis-
persão e reunião de linguagens, espaços e tempos. A festa e a 
contemplação. Arte da conjugação” (PAZ, 2012, p. 137), estabe-
lecendo a dialética entre o velho e o novo na contemporanei-
dade, com intervenção crítica e criativa por parte do leitor e 
de quem rege a arte da transposição midiática.
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