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Parte I.
Enquadramento Teórico
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Capítulo 1. A Adaptação de Obras Literárias ao Cinema:
Contextualização
Casablanca, The Shawshank Redemption e The Godfather são clássicos do cinema que todos
conhecem e reconhecem. No entanto, estes, como muitos outros filmes que fazem as
delícias dos cinéfilos, tanto quanto do grande público, não se baseiam em ideias
originais, mas antes em histórias já contadas sob outras formas narrativas, ou seja, são
adaptações.

Em que consiste a adaptação?
No dicionário (Costa & Melo, 1995: 44), adaptação é definida como “acto ou efeito de
adaptar”; por sua vez, adaptar significa tornar(-se) apto, “ajustar (uma coisa a outra)”,
ou “ajustar-se” (a si próprio). A adaptação pode também ser encarada no sentido de
“adequar”, ou de “apropriar”, ou seja, literalmente, tomar algo para si e torná-lo
próprio. Na biologia, adaptação é o “conjunto de modificações pelas quais um
organismo se põe pouco a pouco em harmonia com novas condições de existência”
(Idem, ibidem).
No campo dos estudos fílmicos, um conceito claro de adaptação é difícil de encontrar. A
maioria dos autores não arrisca tal empreitada e, quando o faz, a sua definição é
habitualmente indicativa de uma postura particular sobre a adaptação, possivelmente
discutida por correntes divergentes.1 Lato sensu, podemos chamar ‘adaptação’ à
utilização de uma narrativa previamente formalizada como fonte de inspiração para a
produção de um novo artefacto narrativo. Aquilo que a caracteriza é “uma relação
manifesta e determinante a textos anteriores, usualmente de forma reveladora
chamados “fontes”” (Hutcheon, 2006: 3).
Se, por um lado, este conceito genérico é claro, na prática, distinguir entre filmes
originais e adaptações não é tarefa fácil. Um filme pode adaptar uma narrativa
específica ou cruzar referências a várias narrativas, do mesmo medium ou de media
1

Ver mais sobre as noções actuais de adaptação no capítulo Como a adaptação é vista, hoje, pág. 58.
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diferentes. Pode procurar retratar a história original de forma muito próxima, ou
revisitá-la de forma mais ou menos livre. Alterações, adições e supressões de elementos
essenciais do texto-fonte são comuns em ambos os casos. Um caso dúbio é, por
exemplo, o do filme Patton (1970), realizado por Franklin Schaffner, que, apesar de
assumidamente inspirado em duas obras literárias (Patton: Ordeal and Triumph, de
Ladislas Farago, e A Soldier's Story, de Omar Bradley), foi considerado original e até
premiado com um Óscar nesta categoria.2
As fontes mais frequentes de inspiração para o cinema são obras literárias,
nomeadamente romances. No entanto, os filmes podem ser baseados em peças de
teatro, contos, biografias, poemas, ensaios, relatos de viagens, ou em discursos não
literários, como artigos em publicações periódicas, contos da tradição oral, peças
musicais (de teatro, obras sinfónicas ou óperas), comic books, videojogos, entre muitos
outros. A produção cinematográfica pode também ser inspirada por outros produtos
audiovisuais, tais como programas televisivos, de ficção ou não, ou outros filmes (no
caso dos remakes, sequelas e prequelas). Talvez a fonte mais original com que nos
deparámos no decurso da investigação tenha sido a do filme Mars Attacks! (1996), de
Tim Burton: a história foi elaborada a partir de uma série de cromos coleccionáveis de
culto, distribuídos em embalagens de pastilhas elásticas.3
Os próprios filmes podem, por seu turno, inspirar qualquer um destes tipos de
discurso. Os filmes de grande sucesso dão, muitas vezes, origem à produção de
merchandising e à publicação de romances baseados nos seus guiões. Podem ainda
inspirar séries televisivas, jogos digitais, parques de diversões temáticos e até
experiências de realidade virtual (Hutcheon, 2006: XI).
Mas este processo não é unidireccional. Richard Saint-Gelais (cit. por Bowie, 2008: 167)
escreveu, em 1999, Adaptation et Transficcionalité, onde afirma que
Vivemos (…) no meio de uma circulação indefinida de ficções que se
reescrevem, se reelaboram e se desenvolvem simultaneamente em diversas
direcções não necessariamente convergentes ao ponto de uma ficção ser cada
vez menos um texto, um filme, um comic para ser um pouco de tudo isto e
cada vez de maneira mais inextricável.

Na mesma lógica, Henry Jenkins (2007) fala de práticas discursivas que denomina de
“narrativas transmediáticas”: “um processo onde elementos integrais de uma ficção são

In http://en.wikipedia.org/wiki/Patton_(film) e http://www.imdb.com/title/tt0066206/, acedidos em 2907-2009.
3 In http://www.imdb.com/title/tt0116996/ e http://en.wikipedia.org/wiki/Mars_Attacks!, acedidos em 0112-2009.
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dispersos sistematicamente através de múltiplos canais de distribuição com o intuito de
criar uma experiência de entretenimento unificada e coordenada.” Geralmente, o
elemento comum entre as várias narrativas é o mundo ficcional onde se desenrolam.
Cada história, apresentada sob a forma de livro, filme, banda desenhada, videojogo ou
outro medium, é válida por si, mas a sua totalidade só se encontra no somatório de todas
as formas mediáticas. Por esse motivo, as narrativas transmediáticas diferem da
adaptação (e.g., Long, 2007; Scolari, 2009), cujo objectivo é contar uma história apenas
numa plataforma, numa única enunciação.
Neste estudo, as adaptações foram abordadas de forma geral, quer quanto ao seu tipo
(mais ou menos próximo do original) quer quanto à fonte em que se baseiam, para que
o fenómeno pudesse ser compreendido de forma lata. Ainda assim, o nosso interesse
principal centra-se nas adaptações de romances ao cinema, nomeadamente nas que o
fazem de forma aproximada à da narrativa original.

Adaptação, uma prática frequente?
A adaptação é, desde os primórdios da Sétima Arte, uma prática muito frequente.
Marshal McLuhan (1964: 291) dizia: “A própria indústria cinematográfica considera que
os seus maiores sucessos foram extraídos de romances, uma opinião que nada tem de
disparatado”. Dudley Andrew, em Concepts in Film Theory (1984: 98), diz que: “Bem
mais de metade de todos os filmes comerciais veio de originais literários…”. Linda
Hutcheon, em A Theory of Adaptation (2006: 4), apresenta dados mais concretos: segundo
estatísticas4 de 1992, 85% de todos os vencedores do Óscar para melhor filme, 95% das
mini-séries e 70% dos filmes premiados com um Emmy são adaptações.
Quisemos, no entanto, ter uma noção mais concreta e actual da relação proporcional
entre filmes originais e adaptados. Assim, procurámos apurar esta proporção, ainda
que através de uma análise rudimentar, dado que, em primeiro lugar, o número de
filmes existentes é demasiado extenso para que fosse possível, sem um esforço que
justificaria, por si só, uma investigação de vulto, obter dados rigorosos, e, em segundo
lugar, porque o objectivo era apenas ter uma noção genérica do fenómeno.
Considerando que o objectivo do projecto era verificar até que ponto a ‘fidelidade’ das
adaptações está relacionada com a sua avaliação positiva, procurámos encontrar os
filmes que, desde sempre, reuniram maior consenso quanto ao seu valor, ou seja,
aqueles que foram considerados como os melhores de sempre (forma inclusivamente
eficaz para encontrar uma amostra para análise), e avaliar quantos deles são originais e
quantos são adaptações. Quatro rankings foram, então, seleccionados para constituírem
o corpus de análise:
Hutcheon não especifica a fonte das estatísticas ou quais as mini-séries e os filmes (fala em “filmes da
semana”) a que se refere.
4
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a) O ranking dos 250 melhores filmes de sempre do sítio Internet Movie
Database5, não só por ser um dos sítios sobre cinema mais consultados a nível
mundial, mas também pelo facto de serem os próprios cibernautas a votar e
assim constituir o ranking, o que, acreditamos, garante uma validade global
aproximada das apreciações do público; apesar de incluir uma elevada
proporção de obras norte americanas, este ranking abrange filmes produzidos
em diversos países do globo.
b) O ranking 100 Years… 100 Movies6, publicado pelo AFI (American Film
Institute), na edição de 2007, que revela a selecção dos 100 melhores filmes de
sempre, produzidos nos Estados Unidos da América; esta escolha deve-se ao
facto de o ranking ter sido apontado por diversas entidades, em diversos sítios e
blogues da especialidade, como um dos mais relevantes a este respeito.
c) Os filmes premiados desde sempre com o Óscar de Melhor Filme 7, pela
notoriedade mundial que reúnem os galardões anuais da Academy of Motion
Picture Arts and Sciences (AMPAS); também esta listagem, apesar de incluir
filmes estrangeiros, conta principalmente com filmes produzidos nos EUA.
d) O catálogo 100 dias 100 filmes (Costa, 1994), no sentido de abarcar também as
obras europeias, que escapam ao olhar americanizado dos outros rankings; o
catálogo foi publicado aquando da realização do ciclo de cinema com o mesmo
nome, ambos promovidos pela Cinemateca Portuguesa e a organização de
Lisboa 94 Capital Europeia da Cultura, concebidos e organizados pelo cineasta
e Director da Cinemateca Portuguesa João Bénard da Costa.
Em termos metodológicos, procurou-se saber se os filmes nestas listagens eram obras
originais ou adaptadas8. Para evitar a ambiguidade, foram adoptados os critérios de
classificação descritos no anexo 1. No entanto, a informação disponível nem sempre era
clara ou suficiente para tomar decisões rigorosas, como no caso, já referido, de Patton.
No caso das sequelas, por exemplo, apesar de os personagens e o mundo ficcional
terem sido criados anteriormente, a história propriamente dita é, em alguns casos,
original, ainda que habitualmente considerada adaptação. Os limites entre o que é
‘adaptado’, ‘inspirado livremente’ ou apenas ‘sugerido’ por discursos anteriores são de
difícil definição, pelo que uma análise mais aprofundada levar-nos-ia por caminhos

In http://www.imdb.com/chart/top, acedido em 26-06-2009.
In http://connect.afi.com/site/DocServer/100Movies.pdf?docID=301, acedido em 26-06-2009.
7 In http://www.oscars.org/awards/academyawards/oscarlegacy/bestpictures/index.html, acedido em 2606-2009. Inclui ainda informação recolhida sobre Óscar de 2010, in http://oscar.go.com/oscarnight/winners?cid=10_oscars_gridLayout_hot, acedido em14-03-2010.
8 Consultar, nos Anexos, a descrição detalhada da metodologia usada, bem como as listagens completas e
a respectiva classificação, enquanto originais ou adaptações.
5
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complexos, morosos e possivelmente controversos, por que não seria produtivo
enveredar. A margem de erro da apreciação é, assim, elevada. No entanto,
considerámo-la suficiente para inferir uma frequência aproximada da prática de
adaptação e suscitar conclusões interessantes.
Os resultados parciais da análise das listagens que constituíam o corpus (arredondados à
unidade) revelaram que:
a) No ranking do IMDb, 43% dos filmes são originais e 57% são adaptações;
b) No ranking do AFI, 41% dos filmes são originais e 59% são adaptações;
c) Na lista dos Óscares de Melhor Filme, 28% dos filmes são originais e 72% são
adaptações;
d) No catálogo 100 Dias 100 Filmes, 51% dos filmes são originais e 49% são
adaptações.
No cômputo geral, a análise a estas quatro listagens revelou que uma média de 59% dos
filmes são adaptações e 41% constituem obras originais. Foi também detectada uma
tendência para uma proporção superior de adaptações nas listagens única ou quase
exclusivamente norte americanas (AFI e Óscares), relativamente à listagem do IMDb,
que inclui preferências mais ‘globais’, e principalmente em relação à listagem dos filmes
europeus – a única onde os filmes originais excedem os adaptados. Ainda assim, nesta
última listagem, quase metade dos filmes (49%) são adaptações (Ver figura 1).

Figura 1 – Gráfico comparativo da razão entre filmes adaptados e originais nas quatro listagens
consideradas.
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A disparidade entre os valores encontrados, no caso dos Óscares, pelo presente estudo e
os dados referidos por Linda Hutcheon9, comprova a dificuldade em classificar alguns
filmes, dados os diferentes critérios definidos e o maior ou menor grau de liberdade na
adaptação. Assim – avisamos – os presentes resultados não são vinculativos ou
generalizáveis. São, ainda assim, capazes de revelar, com relativa proximidade, que o
número de adaptações, em média, excede o de filmes originais, aliás como confirmam
(até com mais veemência) Hutcheon e Andrew.
Logicamente, concluímos que os estudos sobre adaptação, mais do que uma disciplina
paralela no campo dos estudos fílmicos, como têm até aqui sido considerados, são de
vital importância para a compreensão e para a garantia da qualidade de uma parte
substantiva dos filmes produzidos.

Porque se fazem adaptações
Muitos dos realizadores mais prestigiados, como Manoel de Oliveira, Alain Resnais,
Francis Ford Coppola ou Stanley Kubrick, recorreram à adaptação de obras literárias,
tendo mesmo algumas dessas adaptações constituído as suas obras de maior relevo. Tal
como o foi Alfred Hitchcock, Fernando Meirelles é um forte adepto da adaptação de
obras literárias ao cinema.
Há diversas razões que levam à adaptação de obras literárias – ou outros artefactos,
literários ou não – ao cinema. A primeira é a escassez de guiões originais. O facto de os
cineastas serem capazes de dominar a linguagem cinematográfica não implica que
tenham (sempre que necessário) a capacidade ou inspiração para conceber uma história
original, e nem sempre os argumentistas têm ideias originais para apresentar. Neste
caso, usar a literatura como base é uma forma de manter a produção sempre que a
criatividade dos realizadores, produtores e argumentistas não acompanhe as exigências
do mercado cinematográfico.
Por outro lado, o seu imaginário está, como o de todos nós, povoado de narrativas e
referências intertextuais. Estes ‘mundos ficcionais’ de tal forma marcam a sua
imaginação que seria impossível, num acto criativo, ignorar a fascinação que inspiram e
resistir à tentação de revivê-los da forma que mais se aproxima com a sua natureza: o
cinema. Tim Burton, por exemplo, conheceu o musical de Stephen Sondheim Sweeney
Todd – The Demon Barber of Fleet Street entre 1979 e 1980; a sua fascinação pela obra foi tal

Mesmo se considerássemos apenas os filmes até 1991 (visto que o Óscar de 1992, data da edição do livro,
só foi atribuído em 1993), a percentagem, de acordo com os critérios utilizados neste estudo, seria inferior
à mencionada pela autora.
9
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que não desistiu até que, em 2008, conseguiu trazê-la para o cinema10. Fernando
Meirelles, realizador reconhecido pelas suas adaptações (todas as suas longasmetragens o são), afirma: “Quando gosto muito de um livro, fico com vontade de
filmar” (Lyra, S/D).
Para além disso, os cineastas podem querer prestar homenagem a um autor e à sua
obra, e promover a sua leitura. De certa forma, é a ideia mais ou menos constante (ainda
que não consensual) de que revisitar uma obra é um modo de valorizá-la e ao seu
criador. Se, por um lado, os cineastas e adaptadores defendem esta vertente da
adaptação como homenagem à obra e ao autor originais, mesmo os críticos não podem
deixar de reconhecer que a adaptação promove o “poder cultural do texto” (Elliot, 2004:
11). André Bazin (1948) propõe a adaptação como “digest”, ou forma de leitura
simplificada de uma obra literária: o objectivo aqui é levar as grandes obras às massas
pouco letradas, que, de outra forma, não chegariam a conhecê-las11. Convenhamos,
quantos de nós leram Moby Dick, de Herman Melville, ou qualquer uma das peças de
Shakespeare? Ainda assim, todos conhecemos as histórias. E ver o filme pode até
despertar em nós a vontade de ler o livro…
A adaptação pode, por outro lado, ter como objectivo actualizar, fazer uma
interpretação ou mesmo questionar a obra original ou os princípios que ela propõe:
“Alguns realizadores (…) foram motivados por um desejo de interrogar ou “ler” o texto
anterior” (Naremore, 2000b: 12). Hutcheon (2006: 7) fala até de um impulso “para
consumir e apagar a memória do texto adaptado ou para pô-lo em questão.” Nestes
casos, “a sua intenção pode bem ser suplantar económica e artisticamente as obras
anteriores (…), contestar os valores estéticos ou políticos do texto adaptado” (Idem,
2006: 20).
François Truffaut (cit. por Naremore, 2000b: 7), numa das suas famosas entrevistas a
Alfred Hitchcock, afirma: “Teoricamente, uma obra-prima é algo que já encontrou a sua
perfeição de forma, a sua forma definitiva.” Nesta lógica, determinados cineastas
procuram evitar a adaptação de grandes obras, no sentido de evidenciar o seu próprio
valor artístico (Hutcheon, 2006: 40). Mas, o facto de os grandes clássicos originarem
expectativas superiores nunca foi suficiente para aquietar o incontornável apelo à
adaptação sentido por realizadores e argumentistas.
Aliás, se as obras literárias e as suas histórias povoam o imaginário dos cineastas, da
mesma forma povoam o do público, que naturalmente se sente atraído por filmes que
reanimam esse ‘mundo ficcional’. Portanto, os produtores procuram frequentemente
Vide extra ‘Burton + Depp + Carter = Todd’’, in Burton, T. (real.) (2008) Sweeney Todd – The Demon Barber
of Fleet Street [DVD], Warner Bros. Pictures e Dreamworks Pictures (prod.), CLMC – Multimédia (distrib.
ed. portuguesa): disco 2, 00:33
11 Ver mais no subcapítulo Como a adaptação é vista, hoje, pág. 58.
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tirar proveito do sucesso de obras já consagradas, para cativar o público e garantir 12 o
sucesso de bilheteiras. Como diz Stam (2005: 41), “No caso dos “bestsellers”, os
produtores apressam-se a tirar vantagem do sucesso comercial do romance”. Aliás, este
fito tem animado a indústria cinematográfica desde o tempo do cinema mudo. Mais
tarde,
O advento dos talkies e a organização Fordista dos principais estúdios
cinematográficos produziu um notável apetite pela literatura entre os mogóis
de Hollywood, que proporcionou uma fonte de receita, se não de satisfação
artística, a todos os guionistas e autores importantes nos Estados Unidos…
(Naremore, 2000b: 4).

Exemplos deste fenómeno são The Grapes of Wrath, de John Steinbeck, escrito em 1939 e
adaptado ao cinema em 1940, por John Ford, e, mais recentemente, os livros de Dan
Brown ou de J.K. Rowling, em que a publicação de cada livro é seguida quase de
imediato pelo lançamento do filme.
Mas, o que motiva, desde sempre, a adaptação não são só interesses económicos:
“Muito antes dos seus críticos (…), Hollywood reconheceu o intercâmbio perpétuo
entre o cinema e a escrita e o seu papel na criação (ou controlo) do sentido.” (Ray, 2000:
40) São ambos, no fundo, duas formas de contar histórias, duas formas de arte, duas
formas de comunicar. Para além disso, a “indústria cinematográfica capitalista (…)
reconheceu (…) que poderia ganhar uma espécie de legitimidade entre os espectadores
de classe média ao reproduzir fac-similes de arte mais respeitável adaptando a
literatura a outro medium” (Naremore, 2000b: 4).

A crítica13
As opiniões da crítica quanto à adaptação divergem em dois sentidos: a) na atitude
perante a adaptação em geral, e b) na apreciação de adaptações fílmicas particulares. A
crítica académica tende a concentrar-se na análise de casos particulares. Como veremos,
muita coisa mudou desde que os primeiros textos académicos foram escritos sobre a
adaptação e as adaptações, mas, ainda hoje, permanece em alguns autores uma
‘sombra’, um respeito superior ou sobrevalorização do original perante a sua cópia,
particularmente naqueles que estão ligados ao campo da Literatura, mas não só.

Obviamente, quando dizemos “garantir”, não queremos afirmar que um bom livro dará
necessariamente origem a um bom filme. Mas, mesmo que o público, depois de ver o filme, não o aprecie,
ainda assim terá sentido o apelo de ir às salas de cinema vê-lo, o que cumpre o propósito comercial.
13 A palavra ‘crítica’, como aqui a entendemos, refere-se não só a grupos diferentes (público, críticos
leigos e académicos, e intelectuais de diversas áreas), mas também a uma grande disparidade de opiniões
dentro de cada grupo. Para simplificar, agrupámos tudo sob a mesma terminologia.
12
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O original e a adaptação são frequentemente comparados à exaustão, nos seus pontos
de convergência e divergência, como se essa convergência fosse o cânone para a
excelência da prática adaptativa.14 “Mesmo quando a escrita académica sobre o assunto
não está directamente preocupada com a adequação ou fidelidade artística de um dado
filme a uma fonte adorada, tende a ser limitado no seu alcance, inerentemente
respeitoso do texto “precursor”…” (Naremore, 2000b: 2).
A crítica leiga não avalia, muitas vezes, o filme enquanto adaptação. A relação com a
obra original é ignorada, por desconhecimento e/ou falta de interesse. Nestes casos, são
apenas comentados os traços mais eminentes do filme, por exemplo, a prestação de um
actor ou a narrativa. Cada filme é avaliado isoladamente, enquanto discurso
independente da obra em que se baseia, o que significa que o valor da adaptação em si
nem sempre é, nestes casos, de fundamental importância.
Mas, quando a obra adaptada é do domínio público e altamente valorizada, a questão
da fidelidade é trazida em força à agenda de discussão. Sendo as expectativas muito
elevadas, sempre que o filme falha em satisfazê-las, "Termos como “infidelidade”,
“traição”, “deformação”, “violação”, “bastardização”, “vulgarização” e “profanação”
proliferam no discurso sobre adaptação…” (Stam, 2005: 3). McFarlane (1996: 12) sugere
ainda as expressões “adulteração” ou “interferência”. Nestes casos, a fidelidade é
encarada como factor que ‘garantiria’, caso tivesse sido respeitado, a ‘qualidade’ da
obra derivativa. A este tipo de argumentos, encontramo-lo com muita frequência tanto
no discurso leigo, como no académico.
Seja como for, o público continua a ser atraído pelas adaptações, mesmo quando essa
derivação é referida na propaganda do filme (talvez até mais nestes casos). Porém, para
o público como para a crítica académica e jornalística, as adaptações, quando encaradas
como tal, são “o mais das vezes desvalorizadas enquanto secundárias, derivativas”
(Hutcheon, 2006: 2), “atrasadas, medianas, ou culturalmente inferiores” (Naremore,
2000b: 6). O que não invalida que muitos dos melhores filmes de sempre sejam
adaptações, apenas não são vistos ou mencionados como tal, mas como obras de pleno
direito, desligadas da sua precedência.
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