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Capítulo 12. Contribuições e Limites da Investigação
Realizada
Múltiplos estudos se têm concentrado, desde há várias décadas, na análise da fidelidade
da transposição de uma narrativa literária para o cinema. Pode dizer-se que alguns
pressupõem que a fidelidade é garantia da qualidade das adaptações, mas não
conseguimos encontrar nenhum que procurasse comprovar essa relação
cientificamente. Se apresentam elementos comuns na análise, os objectivos são
diferentes, pelo que não foi possível estabelecer uma comparação directa.
Não duvidamos que o tema da fidelidade seja, como afirmam diversos autores, um
discurso cansativo e improdutivo. Mas, o objectivo era precisamente ultrapassar a ideia
preconcebida de que uma adaptação tem de ser fiel para ser considerada um produto
discursivo válido e legítimo. Consideramos que este objectivo foi atingido, ainda que,
dados os limites do corpus, a sua representatividade seja discutível. A hipótese
fundamental foi confirmada mais por dedução lógica, do que propriamente pela análise
empírica realizada; uma resposta mais concreta e representativa exigiria outro tipo de
estudo – mais extensivo em termos de corpus de análise (mais pares original /
adaptação), incluindo adaptações menos ‘fiéis’ e abarcando também os públicos que
avaliam o filme – para que se pudesse efectivamente comprovar se a fidelidade é
sinónimo de apreciação positiva. Tal esforço era, no entanto, demasiado ambicioso para
uma tese de mestrado. Logicamente, um estudo mais aprofundado fica ainda por fazer.
O contributo mais significativo deste trabalho, a nosso ver, está na perspectiva histórica
sobre as ideias sobre adaptação (ainda que limitado por imposições de espaço) e
principalmente no postulado definido no modelo teórico, que nos parece não só
suficientemente abrangente para abarcar as perspectivas vigentes, de diversos autores,
como útil para as situar, compreender e operacionalizar.
Quanto ao corpus, outros casos de adaptação poderiam ter sido escolhidos,
nomeadamente de filmes não tão fiéis, mas ainda assim avaliados positivamente por
um público mais alargado; talvez assim o argumento de que a fidelidade não é requisito
essencial para a avaliação positiva da adaptação tivesse ficado mais claro. Achamos
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que, ainda assim, o objectivo foi cumprido, e esperamos que o presente trabalho sirva
para desmistificar o preconceito – da exigência de fidelidade – contra a adaptação de
obras literárias ao cinema.
Julgamos que as questões lançadas sobre a mesa poderão ajudar a orientar estudos
posteriores que, como vários autores notam, ainda são necessários para o
estabelecimento de uma base teórica elucidativa e fundamentada sobre a adaptação.
Como esses autores alegam, esta é uma prática tão frequente e relevante para a
indústria cinematográfica que se torna fundamental conhecer o fenómeno em maior
profundidade e obter resultados realmente proficientes ao nível teórico.
As possibilidades de desenvolvimento da investigação a partir daqui apresentam
apenas uma dificuldade: a escolha de uma. O próprio conceito de adaptação e uma
possível tipologia, apesar de alguns avanços dados por Andrew (1984) e Hutcheon
(2006), por exemplo, carecem ainda de definição e de um modelo teórico actualizado e
pertinente, nomeadamente extensível a outros tipos de adaptação, de e para outros
meios, não apenas de romances a filmes. As práticas recentemente promovidas pelas
novas tecnologias da informação e pelos novos media – assentes numa lógica de
permanente reciclagem de mensagens, onde cada consumidor individual se torna um
adaptador – enfatizam esta necessidade.
A análise aqui realizada pode simplesmente ser estendida a um corpus de análise mais
substancial, de forma a permitir conclusões mais representativas. Analisando, por
exemplo, o grau de fidelidade de filmes genericamente avaliados positivamente e
outros genericamente avaliados como maus, poder-se-ia procurar uma relação entre
fidelidade e qualidade. Assim, estabelecer-se-ia de forma sistemática se, de facto, a
fidelidade é ou não condição da qualidade de uma adaptação (e, nomeadamente, quais
serão esses critérios de qualidade).
A questão da recepção não foi explorada neste trabalho. Um inquérito à forma como o
público encara a adaptação e a fidelidade chegou a ser realizado, mas não houve espaço
para inseri-lo no relatório, para além de que a investigação tomou outra direcção: a da
enunciação (quem produz o discurso e as suas intenções) e a do enunciado (o próprio
discurso), nos quais se baseou a análise empírica. Para além dos estudos realizados nos
campos do cinema e da literatura isoladamente, pouco ou nada tem, tanto quanto
sabemos, sido feito a este respeito no campo da adaptação. Considerando que a
fidelidade é um critério ilusoriamente associado à qualidade das adaptações pelo
público, seria também interessante explorar esta dimensão, complexa por ser
frequentemente inconsciente, mas um factor vital para a compreensão do fenómeno e,
assim, para a garantia da rentabilidade da indústria.

