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Parte II.
Modelo Teórico
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Capítulo 6. Problemática e Modelo Teórico
A problemática estabelece-se no ponto em que deixámos as perspectivas actuais sobre
adaptação e fidelidade. Ideias de autores como Bazin e Barthes parecem contraditórias:
enquadram-se tanto no argumento da possibilidade de equivalência como no da
irredutibilidade. Tentando fazer sentido do que foi dito, concluímos que – este foi o
modelo teórico adoptado – eles não estão, de facto, em desacordo; estão, isso sim, a falar
de coisas diferentes. Assim, propomos que há três níveis onde podemos procurar a
‘fidelidade’:
a) O nível dos signos
b) O nível do significado dos signos
c) O nível do enunciado global

a) O nível dos signos
“A história é uma abstracção (…) não existe «em si»” (Todorov, 1966: 213). Seja ela
original ou não, essa ideia ‘virtual’ é materializada em discurso, e assim sujeita a um
sistema semiótico composto por signos específicos: na literatura, palavras; num filme,
imagens e sons (e palavras também). Para Gaudreault & Marion (2004: 58/9), cada meio
oferece “uma série de restrições enformantes e deformantes ligadas ao que podemos
chamar configuração intrínseca do novo medium”. ‘Mostrar’ não é o mesmo que
‘contar’. Por isso, a adaptação “tem de levar em consideração os tipos de “encarnações”
inerentes ao encontro em termos da materialidade dos media” (idem, 2004: 61). A
narração e a focalização, por exemplo, são necessariamente expressas de forma
diferente, tal como acontece com os personagens, os objectos e os cenários.
Um filme também inclui palavras, ditas ou escritas, que podem transmitir exacta ou
‘fielmente’ o texto do livro; a este nível pode ser-se fiel ao texto do livro. No entanto,
esse texto é acrescentado de registos só disponíveis ao filme. A mensagem, ao ser
expressa (e recepcionada) de duas formas tão distintas, mesmo se assumirmos que pode
significar o mesmo, será sempre materialmente diferente e terá outro impacto no
receptor. McLuhan (1964: 96) explica:
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Suponhamos que alguém substituía as riscas e as estrelas da nossa bandeira
por um pedaço de tecido onde aparecia escrito «bandeira americana». Embora
ambos os símbolos transmitissem o mesmo sentido, o efeito seria bastante
diferente. Traduzir para a forma escrita o rico mosaico visual das riscas e
estrelas implicaria despojá-lo de grande parte das suas qualidades de
experiência e de imagem colectiva, embora o vínculo literal abstracto
permanecesse quase igual.

Por outro lado, “um constrangimento não é um limite, porque um constrangimento é
também a fonte, e até a condição, da criatividade” (Gaudreault & Marion, 2004: 60). As
contingências do novo meio não só limitam a transposição da história, mas também
despertam novas potencialidades criativas. Para Claude Simon (cit. por idem, ibidem),
“[o] que uma pessoa escreve (…) é o produto não de um conflito entre um vago projecto
inicial e a linguagem em si mesma, mas antes de uma simbiose entre os dois (…) o que
torna o resultado infinitamente mais rico do que a primeira intenção”.
Por outro lado, ainda ao nível dos signos, pode tentar imitar-se, através dos signos
característicos do meio em que a adaptação é realizada, ou seja, de signos pelo menos
parcialmente diferentes, o mesmo impacto estético do que o que inspiram os signos do
formato original da história. E isso é, de facto, um desafio criativo, pois é necessário
criar soluções equivalentes, mas através de um material diferente. E o resultado, não
sendo igual, pois trata-se de outro meio, pode ser equivalente em termos das sensações
causadas ao espectador, e, nesse caso, poderá ser considerado fiel.
De qualquer forma, as modificações, numa adaptação, são incontornáveis: o cinema e a
literatura são formalmente diferentes e, ao mesmo tempo, têm diferentes
potencialidades criativas. “Tal como não existe tal coisa como uma tradução literal,
também não pode existir uma adaptação literal” (Hutcheon, 2006: 16).

b) O nível do significado dos signos
Bazin (1948: 23) condenava a guerra estética entre literatura e cinema precisamente
porque, para ele, a linguagem não é precedente sobre o pensamento: “O estilo está ao
serviço da narrativa: é um reflexo dela, por assim dizer, o corpo mas não a alma. E não é
impossível que a alma artística se manifeste através de outra encarnação”. Para Metz
(1964: 65), “a mensagem, quando se afina, contorna o código; o código, a todo o
momento, poderá mudar ou desaparecer; a mensagem, a todo o momento, encontrará o
meio para se significar de outra forma”. Bakhtin (cit. por Todorov, 1981: 105) afirma que
“a criação artística, definida em relação aos seus materiais, consiste em suplantá-los”.
Ao nível da conotação, do significado dos signos e dos elementos diegéticos que
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compõem a história, como o carácter dos personagens, as acções e a intriga, como
defendem os estruturalistas, há a possibilidade de uma interpretação equivalente.
Ainda que muitos autores não concordem, por não haver, como diz Eco (2005: 26),
“uma noção compreensível (e férrea) de «equivalência de significados» ”, a prática
comprova-o:
… desde há milénios, as pessoas traduzem. Talvez traduzam mal… No entanto,
por mais ineptas e infelizes que tenham sido as traduções (…), uma parte
consistente da humanidade viu-se em concordância quanto aos factos e aos
acontecimentos fundamentais transmitidos por estes textos (…) e, devo dizer,
quanto ao espírito que anima estes textos (Idem, 2005: 16).

A questão está em saber se essa equivalência é, de facto, o objectivo da adaptação.
Como diz Genette (1982: 550), as relações intertextuais podem ser de dois tipos:
imitação ou transformação. Da mesma forma, o adaptador pode pretender: a) a
fidelidade (possível) ao original, numa transposição muito próxima da história; ou b)
fazer uma interpretação livre, recontextualização ou crítica do original, que pode
extravasar os limites da história inicial ou até originar uma história quase totalmente
nova.
Seja qual for o caso, somos capazes de identificar e associar elementos comuns, de
acordo com os princípios universais de que falam os cognitivistas e o léxico de que fala
Barthes44. Caso contrário, não veríamos as adaptações como adaptações, pois não
saberíamos reconhecer nelas, a não ser pela menção explícita no início ou no final do
filme, uma ligação ao original. Tal como o romance, o cinema é um “fazedor de mitos”,
elementos partilhados por toda uma comunidade cultural, que transcendem o meio que
lhes dá corpo (Bazin, 1948: 23). Todas as narrativas, na lógica da intertextualidade, são
‘encruzilhadas’, termo também proposto por Bowie (2008: 185): nelas cruza-se uma série
de textos anteriores e de elementos culturais e ideológicos, característicos do contexto
em que são produzidas – e também daquele em que são recebidas e do que é retratado
por elas (Stam, 2005: 21/2) – e que são reconhecíveis por essa comunidade, não pela
forma, mas pelo seu sentido.

c) O nível do enunciado global
Seja qual for a situação, ao último nível, o da obra discursiva como um todo, cada uma
delas é em si singular e irredutível, produto eminentemente diferente. Bluestone (1957:
5) afirma que, quando um romance é adaptado ao cinema, o “filme torna-se uma coisa
diferente no mesmo sentido em que uma pintura histórica se torna uma coisa diferente
44

Vide subcapítulo Sobre a interpretação de uma mensagem, na pág. 46.
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do evento histórico que ela ilustra”. Há aqui que sublinhar que um romance não é o
equivalente a um evento, seja ele histórico ou não, uma vez que um romance é, em si, já
uma representação da realidade e não a realidade em si. Ainda assim, cada um dos
artefactos – original e adaptação – é, em si, algo distinto e único.
Pode dizer-se que uma grande obra de arte se caracteriza por uma forma e um
conteúdo bem construídos e pelo modo harmonioso como os dois elementos são
combinados. Mudando a combinação particular entre forma e conteúdo, ainda que tal
seja feito com mestria, a obra muda também, necessariamente. Poderá ser avaliada
como melhor ou pior, mas será sempre outra.
Para Barthes, um discurso não só tem “diversos significados, mas (…) ele realiza o
próprio plural dos significados: um plural irredutível…”. Ele explica que “a narrativa é
traduzível, sem prejuízo fundamental: o que não é traduzível só se determina no último
nível, o narracional”, o da forma como os “incidentes” da história são combinados
(Barthes, 1966: 57 e 159). Bazin (1948: 21) dizia, referindo-se à rádio: “Mesmo que seja
bem transmitida ou integralmente executada na rádio, a Quinta Sinfonia já não é mais a
obra de Beethoven quando a ouvimos enquanto estamos na banheira…”. A forma
particular como cada artefacto discursivo combina os elementos significantes e os
apresenta ao público torna-o único.
Bazin (1948: 21), Sohat (2004: 23), Hutcheon (2006: 20) e Bowie (2008: 154/5), entre
outros, concordam que uma adaptação é um discurso independente, fruto de um acto
de apropriação criativa que altera inevitavelmente a história original. Isto deve-se, como
vimos, aos constrangimentos (limites e potencialidades) formais e materiais do meio,
mas também ao talento do autor (no cinema, de toda uma equipa autoral), aos seus
objectivos, interpretação do original e contexto em que se insere. Como afirma Bakhtin
(relativamente ao prosador), "o objecto é um concentrado de vozes heterológicas,
através das quais deve ouvir-se também a sua própria voz..." (cit. por Todorov, 1981:
111/2). Sem perder a ligação com a fonte, uma adaptação é um discurso autónomo:
Todo o hipertexto (…) pode (…) ler-se por si mesmo, e comporta uma
significação autónoma, e logo, duma certa forma, suficiente. Mas suficiente
não significa exaustiva. (...) um hipertexto pode ler-se por si mesmo, e na sua
relação com o seu hipotexto (Genette, 1982: 555).

Por isso, ao contrário do que acontece numa tradução inter-linguística, uma adaptação
não elimina a necessidade de se conhecer o original (Eco, 2005: 22). Um não invalida o
outro, pelo contrário. Uma adaptação não é “simplesmente uma imitação desbotada de
um original autêntico superior (…) longe de destruir o significado da fonte literária, a
adaptação “dissemina-a”…” (Ray, 2000: 45), num processo democrático de que falam
Benjamin, Bazin e Derrida. As pessoas que não lêem o livro porque já viram a sua
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adaptação no cinema, provavelmente não iriam, de qualquer forma, ler o original. E é
até possível que, se gostarem da história, se sintam motivadas a fazê-lo, o que de outra
forma não aconteceria. Ainda que possa ser dito que a história foi diminuída, a
adaptação não irá substituir ou retirar legitimidade ou valor ao original, precisamente
porque ele é também válido por si (Bazin, 1948: 22). Como afirmam Cook & Bernink
(1999: 319), em relação ao cinema em geral, “o poder fundamental do cinema [é]
animar, ou ’dar vida’, ao invés de simplesmente recriar…”. Como discursos autónomos,
ambos estão igualmente sujeitos à avaliação do público e da crítica.
Por isso mesmo, “[o]s discursos pós-estruturalistas (…) desafiam o idioma da
“fidelidade” e “traição” que assume uma correspondência ou simetria inocente entre
dois mundos textuais” (Sohat, 2004: 23). Hutcheon (2006: 20) explica que “[t]alvez uma
forma de pensar nas adaptações mal sucedidas é não em termos de infidelidade a um
texto anterior, mas em termos de uma falta da criatividade ou capacidade de fazer o
texto nosso e assim autónomo”. A adaptação, como qualquer artefacto discursivo ou
artístico, tem de valer por si própria.
Naturalmente, como afirma Stam (2005: 14), as alterações realizadas geram um produto
final que, em primeiro lugar, pode não ser tão bom como o original, e, em segundo,
pode chocar – e choca muitas vezes – com a imagem que o leitor projectou mentalmente
durante a leitura do livro, sempre que o tenha lido antes. Segundo este autor,
Um filme realiza o virtual através de escolhas específicas (…). Quando somos
confrontados com a fantasia de outra pessoa sobre um romance, como Metz
realçou nos anos de 1970, sentimos a perda da nossa própria relação
fantasmática com o texto fonte, com o resultado de que a própria adaptação se
torna uma espécie de “mau objecto” (idem, 14/5).

Essa perda é, possivelmente, a principal razão pela qual algumas adaptações são
consideradas ‘infiéis’ e, por isso, desprezadas. Elas não são tanto infiéis ao original, mas
principalmente às imagens mentais criadas pelo receptor. Quando confrontado com
essa outra leitura, ele sente-se ‘traído’; é como se a sua leitura fosse questionada e ele
precisasse de ‘defendê-la’. Hutcheon (2006: XV) explica que
Se conhecemos a obra adaptada, haverá uma constante oscilação entre ela e a
nova adaptação que estamos a experienciar; se não, não iremos experienciar a
obra como uma adaptação. Contudo (…) se calhamos de ler o romance depois de
ver a sua adaptação fílmica, novamente sentimos essa oscilação, mas desta vez
ao contrário. A oscilação não é hierárquica, ainda que alguma teoria sobre a
adaptação o seja.
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Eco (2005: 16) diz que a adaptação, como a tradução, é um “processo de negociação”,
onde, “para obter alguma coisa, se renuncia a outra qualquer – e no fim as partes em
jogo deveriam ficar com uma sensação de razoável e recíproca satisfação, à luz do áureo
princípio de que não se pode ter tudo”.
Mas, a fruição do filme, ainda que se tenha lido o livro, pode até superar as
expectativas. Não podemos ter o mesmo, mas podemos ter algo diferente,
potencialmente até melhor. O prazer pode vir “simplesmente da repetição com
variação, do conforto do ritual combinado com o sabor picante da surpresa”. Ver uma
adaptação é um risco, tanto quanto uma fonte de prazer (Hutcheon, 2006: 4/5). E não é
impossível que o próprio autor do original concorde com a adaptação da sua obra.
Zadie Smith admite que, ao ver a adaptação do seu romance White Teeth (2000), pensou:
“esta parte do romance teria sido tão beneficiada se eu tivesse pensado na mesma
estratégia…” (cit. por Hutcheon, 2006: 33). Até o Nobel da Literatura José Saramago, ao
ver a adaptação do seu Ensaio sobre a Cegueira pela primeira vez, depois de uns
momentos de silêncio, disse, emocionado, ao realizador que estava “tão feliz por ter
visto o filme, como estava quando acabou de escrever o livro” (Meirelles, 2008a: 80).

Hipótese
A questão a que procurámos responder no presente trabalho de investigação foi
precisamente até que ponto a manutenção – digamos – da fidelidade possível ao original é
uma garantia de que a adaptação irá ser avaliada positivamente, portanto, considerada
como tendo qualidade. De acordo com a pergunta de partida estabelecida, o
enquadramento realizado e o modelo teórico adoptado, várias hipóteses poderiam ser
colocadas, mas a metodologia escolhida tornaria difícil a sua verificação. Por isso, foi
colocada apenas uma hipótese fundamental:

 A fidelidade de uma adaptação fílmica ao romance em que se baseia não é
garantia de uma avaliação positiva pelos diferentes públicos a que se destina.

O objectivo da parte empírica deste trabalho foi, portanto, verificar, através da análise
de um caso específico de adaptação de um romance ao cinema, até que ponto esta ideia
de senso comum, bem mais usada para justificar uma má avaliação do que considerada
como critério para fazer uma avaliação positiva, de facto se comprova.

