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obra adaptada. Ela pode, pelo contrário, manter viva a obra anterior, 

dando-lhe uma sobrevida que esta nunca teria de outra maneira. 
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RESUMO 

Esta pesquisa trata do estudo sobre o processo de adaptação de linguagens que tem como 

o objetivo analisar a transição do texto escrito ao audiovisual por meio da tradução

intersemiótica (JAKOBSON, 1969). Enfocamos especificamente os contos da série de "A Vida 

Como Ela É....", de Nelson Rodrigues, inicialmente publicados em jornal nos anos 50 e 

posteriormente adaptados para a televisão nos 90. A escolha do tema justifica-se pelo contínuo 

aumento no volume de produções literárias adaptadas para novos suportes eletrônicos e 

diferentes públicos. Sua primeira investida analisa o percurso do autor, procurando traçar 

paralelos entre sua obra ficcional e jornalística a fim de localizar a série de contos como divisor 

de águas na produção de folhetins brasileiros e na posterior obra dramatúrgica do autor. Assim, 

a partir das constantes negociações entre as duas produções, atribuímos a Nelson Rodrigues a 

função de "adaptador", valendo-nos, entre diversos conceitos, da poética da emulação como 

método de sua inserção autoral no imaginário brasileiro. Em uma segunda investida, 

procuramos possíveis razões que expliquem por que a televisão dos anos 90 foi a mídia 

escolhida para a adaptação e exibição de 40 contos em formatos seriados veiculados 

semanalmente no programa Fantástico, da Rede Globo. A partir de uma análise política e 

econômica da chamada década da globalização, compreendemos que tais escolhas estariam 

associadas ao conceito de promessa de um mundo organizado, proposto por JOST (2007), 

presente, como um todo, na comunicação televisual das emissoras abertas nesse período. Nesse 

contexto, o episódio televisivo justifica seu potencial adaptativo sendo uma obra permeável 

pela intertextualidade e dialogismo em função das versões anteriormente realizadas para rádio, 

cinema e televisão.  Optando pela metodologia teórico-prática, esta pesquisa consiste, 

sobretudo, numa análise dos conteúdos originais (escritos) e adaptados (televisivos) buscando 

encontrar conjunções, disjunções e transmutações na transição de uma forma a outra. Esta vem 

acompanhada de entrevista com o adaptador da série e ampla pesquisa bibliográfica de modo 

a proporcionar uma reflexão criteriosa sobre a potencialidade de autores e obras em se 

adaptarem a novas linguagens e meios. Para isso, em nossos objetivos específicos, 

propusemos a criação de categorias de análise, ou fatores de adaptabilidade, a saber, a 

criatividade receptiva, a variabilidade de formatos, temática de ruptura e fenda narrativa.   

Palavras-chave: conto, tradução intersemiótica, adaptação, televisão, jornalismo, ficção. 



ABSTRACT 

This research deals with the study of the adaptation process languages that has as 

objective to analyze the transition from written text to audiovisual through intersemiotic 

translation (Jakobson). Specifically we focus on the tales from the ' A Vida Como Ela É..." by 

Nelson Rodrigues, originally published in a newspaper in the 50s and later adapted for 

television in 90. The choice of the theme is justified by the continued increase in volume literary 

productions adapted to different audiences and new electronic media. Its first foray analyzes 

the author's journey, trying to draw parallels between his fictional work and journalism in order 

to locate the series of tales as a watershed in the production of Brazilian serials and later 

dramaturgical work of the author. Thus, from constant negotiations between the two 

productions, we assign Nelson Rodrigues the function of "adapter", drawing upon, among 

several concepts, the poetic emulation as a method of his authorial insertion in the Brazilian 

imagination. In a second assault, we seek possible reasons to explain why television 90s was 

chosen media for adaptation and display of 40 short stories in serial formats aired weekly in 

the program Fantástico, Globo. From a political and economic analysis of so called decade 

of globalization, we understand that such choices would be associated to the concept of 

promise of a world organized, proposed by JOST (2007), this, as a whole, in televisual 

communication of stations open during this period. In this context, the television episode 

justifies its adaptive potential and a permeable work by intertextuality and dialogism 

according to the versions previously performed for radio, film and television. Opting for 

the theoretical and practical methodology, this research is mainly an analysis of original 

content (written) and adapted (television) trying to find conjunctions, disjunctions and 

transmutations in the transition from one form to another. This is accompanied by an 

interview with the serial adapter and bibliographic research in order to provide a thorough 

reflection on the potential of authors and works to adapt to new languages and media. For this, 

in our specific objectives, we proposed the creation of categories of analysis, or adaptability 

factors, namely the receptive creativity, variability of formats, thematic break and crack 

narrative. 

 Keywords: story, intersemiotic translation, adaptation, television, journalism, fiction.



RESUMEN 

Esta investigación se ocupa del estudio del proceso de adaptación de los lenguajes y 

tiene como objetivo: analizar la transición del texto escrito a las plataformas audiovisuales, a 

través de la traducción intersemiótica (JAKOBSON, 1969). En concreto, nos centraremos en 

los cuentos de “A Vida Como Ela É…”, por Nelson Rodrigues, publicados, originalmente en 

periódicos durante los años 50 y después adaptados a televisión en la década de los '90. 

La elección del tema se justifica por el contínuo aumento en los números de producciones 

literarias adaptadas a diferentes públicos, incluso a los nuevos medios de comunicación. 

En el primer punto se analizará el trayecto del autor, creando paralelismos entre su obra de 

ficción y periodística, con el fin de localizar en ese conjunto de cuentos una línea divisoria en 

la producción de folletines brasileños y en la obra dramatúrgica posterior del autor. Así, a partir 

de las conversaciones constantes entre las dos producciones, asignamos a Nelson Rodrigues la 

función de "adaptador", aprovechándonos de varios conceptos, por ejemplo: la poética de la 

emulación como método de su inserción de autor en el imaginario brasileño. En segundo lugar, 

buscamos posibles razones para explicar por qué la televisión de los años '90 fue el medio 

elegido para la adaptación y la transmisión de 40 cuentos en el formato de serie, presentados 

semanalmente en el programa Fantástico, Rede Globo. A partir de un análisis político y 

económico de la llamada década de la globalización, entendemos que tales elecciones se asocian 

al concepto de la promesa de un mundo organizado, propuesto por Jost (2007), que existe, de 

manera general, en la comunicación televisiva de estaciones abiertas durante ese periodo. En 

ese contexto, el episodio televisivo justifica su potencial de adaptación, pues es una obra 

permeable por la intertextualidad y dialogismo según las versiones realizadas previamente para 

la radio, el cine y la televisión. Optando por la metodología teórica y práctica, esta investigación 

es principalmente un análisis de contenido original (escrito) y adaptado (televisión) en que se 

buscan conjunciones, disyunciones y transmutaciones en la transición de una forma a otra. 

Esto viene acompañado de una entrevista con el adaptador de serie, además de la investigación 

bibliográfica, con el fin de proporcionar una profunda reflexión acerca del potencial de los 

autores y obras en se adaptaren a los nuevos lenguajes y medios de comunicación. Para eso, en 

nuestros objetivos específicos, propusimos la creación de categorías de análisis, o factores de 

adaptabilidad, a saber, la creatividad receptiva, la variabilidad de formatos, ruptura temática y 

la abertura narrativa.

Palabras claves: historia, traducción intersemiótica, de adaptación, de televisión, periodismo, 

ficción.  
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1. INTRODUÇÃO

Certa vez, Nelson Rodrigues disse que a posteridade não lhe interessava. O morto 

esquecido é o único que realmente descansa em paz, afirmou. A declaração consta no filme 

Fragmentos de Dois Escritores, de 1969, uma coprodução entre Brasil e Estados Unidos dirigida 

pelo cineasta João Bethenncourt. Quarenta e seis anos depois dessa máxima, podemos concluir  

que o escritor, dramaturgo e jornalista pernambucano Nelson Falcão Rodrigues, morto em 1980, 

não descansa em paz. Se estivesse vivo, em carne e osso, leria seu nome em manchetes de 

alguns sites da internet em dias recentes. Uma notícia, por exemplo, anuncia o lançamento de 

uma coletânea de crônicas esportivas suas, A Pátria de Chuteiras. O volume foi organizado 

pelo então ministro dos Esportes Aldo Rebelo e lançado no dia 04 de fevereiro de 2014, em 

Curitiba (PR). Os textos foram selecionados pelo próprio Rebelo em um trabalho de pesquisa de 

mais de um ano utilizando, nos textos de Nelson Rodrigues, o futebol como metáfora p a r a  a 

apresentação e a divulgação de um Brasil eficiente e vitorioso. Imagem desejada pelo 

governo brasileiro em época de Copa do Mundo de Futebol. Infelizmente, nem as palavras 

sábias de Nelson sobre essa paixão nacional conseguiram evitar o resultado desastroso, 

acompanhado por milhões de brasileiros na escandalosa derrota do Brasil pela Alemanha por 7 

a 1. Para incomodar ainda mais o defunto, a manchete "Peça Vestido de Noiva comemora 70 

anos com montagem inédita nos Estados Unidos" contaria que o espetáculo, encenado pela 

primeira vez em Washington, teve como cenário uma igreja cristã, no coração da cidade. 

Madame Clessy, uma das principais personagens, é vivida por um travesti norte-americano. A 

montagem de Rebecca Holderness, com tradução para o inglês de Jofre Rodrigues, filho do 

dramaturgo, inaugurou o Festival Nelson Rodrigues que ficou alguns meses em cartaz na 

capital da maior potência econômica ocidental para deleite do público do século XXI. De um 

novo público? Ou seria um novo Nelson Rodrigues a cada nova geração? 

Eventos como esses, além de análises acadêmicas em dissertações, teses, mostras e  

exposições por ocasião do centenário de seu nascimento, ocorridas ao longo do ano de 2012, 

oferecem algumas pistas. São indícios de que a sociedade, a cultura, são organismos dinâmicos e 

que uma mesma obra pode dialogar com públicos em diferentes épocas. É como se a história 

perpassasse o tempo, sendo constantemente recontada, como num mito que se renova, 

infinitamente, ajustando-se ao seu novo ambiente. Certos autores e suas respectivas produções 

são remodeladas e passam por constantes adaptações de linguagem e suportes, 

independentemente do tempo e do espaço que caracterizaram sua gênese. Ao ponto, de 

muitas vezes, o grande público considerar como referência inédita uma obra que, ao longo de sua 
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existência, passou por inúmeras adaptações anteriores. E, nesse sentido, a obra de Nelson 

Rodrigues é pródiga, uma vez que das páginas impressas, publicadas tanto em jornais quanto em 

livros, ela transmutou-se em inúmeras montagens teatrais, filmes cinematográficos, radionovelas, 

fotonovelas, telenovelas, minisséries e seriados de televisão. Consequentemente, para muitos 

públicos, essas releituras foram o primeiro e único meio de acesso à obra do autor. Mas quem 

poderia dizer qual é o verdadeiro Nelson Rodrigues? 

O presente trabalho se propõe a investigar como uma produção textual e discursiva, que 

nasce em determinadas condições históricas, econômicas e políticas, é adaptada, por meio de 

outra linguagem, no transcorrer do tempo, e dialoga com a sociedade e a cultura de um país em 

diferentes épocas e suportes midiáticos. A questão que se coloca é como a autoria de uma obra 

literária é retrabalhada a partir da apropriação de outras linguagens e suportes que visam a 

desconstruir sua natureza inicial a fim de reconstituí-la dentro de um novo meio. Um meio, ou 

uma mídia, que se apresenta, muitas vezes, como a própria realidade. Como objeto dessa 

pesquisa, escolhemos os contos de A Vida Como Ela É..., de autoria de Nelson Rodrigues. A 

coluna nasceu em 1951, no segundo caderno do jornal carioca Última Hora, de Samuel Wainer.  

Até 1961, ano em que foi descontinuada, gerou mais de duas mil histórias, na sua grande 

maioria, sobre adultérios e assassinatos. Vinda ao mundo na metade inferior de uma página de 

jornal diário que continha, além de quadrinhos, palavras cruzadas e curiosidades almanaquescas, 

ganhou fama e, em pouco tempo, passou a ser leitura corriqueira em bondes e lotações que 

transitavam nas ruas do Rio de Janeiro da metade do século passado. Anos depois, devido ao 

sucesso de público, nova forma, ganhou encadernação, virou livro. Em 1961, a editora carioca J. 

Ozon lançou o primeiro volume com 100 contos escolhidos. Alguns anos depois, em forma 

ilustrada, virou fotonovela, depois radionovela e finalmente, adaptação para a narrativa 

audiovisual para cinema e televisão. A última grande montagem de quarenta dessas duas mil 

pequenas histórias sobre as conturbadas relações incestuosas e de adultério que envolviam 

personagens comuns da classe média e do subúrbio cariocas foi realizada para televisão, pela qual, 

a Rede Globo, com o quadro seriado do programa Fantástico, em 1996, conquistou o público 

brasileiro nos anos 90. A referida série, muito assistida e comentada, ajudou a difundir Nelson 

Rodrigues ao grande público, por meio de um veículo de comunicação de massa, de amplo alcance 

nacional, e de acessibilidade às camadas mais populares. Para muitos, principalmente a geração 

nascida nos anos 80, a série representou o primeiro contato com a obra do autor, afinal, o veículo 

vem preencher uma lacuna na formação dos leitores e das plateias teatrais brasileiras. Porém, 

nessa transição de um formato para o outro, algumas linhas mestras são mantidas e outras são 
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modificadas na obra original. Isso porque o veículo possui suas próprias características tanto 

quanto aos aspectos intrínsecos de sua constituição, naturalmente moldando a produção 

audiovisual, quanto da respectiva formatação dessas produções, empacotadas e distribuídas 

conforme dias e horários específicos de uma grade de programação.  

Nossa análise irá na tentativa de reconhecer essas transformações entre texto escrito e seu 

duplo adaptado que atuam na tradução do conto para  o conteúdo audiovisual previamente 

programado por uma emissora de televisão. Mas antes de chegar nelas, cabe a tentativa de 

investigar as origens dessa criação rodrigueana. Afinal, é difícil até mesmo dizer o que é A 

Vida Como Ela É...? Leitura de almanaque? Jornalismo ficcional? Literatura de conto? Ou 

um pouco de cada coisa? Para isso, vamos verificar as relações entre literatura e jornalismo, 

ficção e realidade. Em quais momentos essas produções inter-relacionam-se no Brasil e passam 

a lançar novos escritores-jornalistas ao público? Nossa intenção não se restringe apenas aos 

aspectos biográficos, que por si já seriam suficientes para inspirar inúmeras interpretações sobre 

o quanto uma obra reflete os acontecimentos reais da vida de seu criador. Afinal, como é de 

conhecimento do público, por meio de diversas biografias publicadas, entre elas O Anjo 

Pornográfico, de Ruy Castro, em 1992, é conhecida a forte influência de aspectos da vida privada 

dos Rodrigues influenciando a obra ficcional de Nelson. Um exemplo evidente é a peça 

intitulada Bonitinha, mas Ordinária que recebe o subtítulo de Otto Lara Resende, importante 

político e jornalista cuja amizade era pública. Para Nelson, dar o nome de Otto à peça justificava-

se em função de uma frase, atribuída ao amigo, que o autor fez questão de repetir inúmeras vezes 

na boca de diversos personagens ao logo de sua peça. Mesmo Otto, nascido em São João del-Rei 

(MG), e negando publicamente a autoria da máxima “ Mineiro só é solidário no câncer”, a versão 

já estava consolidada e transformou-se em realidade no contexto da peça e na crítica teatral. 

Essa constante transmutação de versões em fatos reais e de acontecimentos do cotidiano em 

narrativas ficcionais é algo que marca a trajetória de Nelson Rodrigues como escritor-adaptador. 

Também está fora de questão empreender uma tentativa de desvendar o que o autor pensava 

sobre sua própria obra, por meio de seus textos memorialísticos, por exemplo, publicados em 

jornais como O Globo e O Correio da Manhã, nas décadas de 60 e 70. Essa falácia intencional, 

como definem os estudiosos da crítica, não irá nos ajudar a entender a obra a partir do seu 

autor. Afinal, a concepção do autor sobre sua criatura é apenas mais uma visão. Como bem definiu 

o escritor Julio Cortázar: “acreditamos na obra que tenha se desprendido do autor como uma 

bolha de sabão do pito de gesso. ” (2004, p. 230)
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Esta parte do presente estudo, sobretudo, tem como objetivo examinar como a prática 

jornalística influenciou a edificação da obra ficcional de Nelson Rodrigues, em mão dupla. 

Rodrigues começou a trabalhar na redação do jornal da família logo aos 13 anos. Em sua 

intensa vida profissional, escreveu reportagens, resenhas, crônicas esportivas, e, paralelamente, 

complementava sua renda como escritor e dramaturgo. Foi autor de 17 peças de teatro que são 

reconhecidas mundialmente como um marco da dramaturgia moderna brasileira. No entanto, 

pouco se estuda e se destaca a impressionante produção de pequenas e apimentadas histórias que 

tiveram uma fundamental relevância em diversos aspectos, como veremos. A Vida Como Ela 

É..., teve um forte caráter renovador, tanto no quesito estético quanto temático. Essa larga 

produção rodrigueana marca uma nova forma de transmutar a realidade em ficção. Ao se apropriar 

do fato jornalístico, o conto adapta a vida a algo que ela deveria ser, um construto imaginário 

do autor. Além disso, essa produção foi responsável pelos novos rumos do folhetim brasileiro 

e pelo redirecionamento de toda obra dramatúrgica do autor que viria a seguir. Principalmente 

pelas questões temáticas – erotismo e cotidiano da cidade grande – tão enfatizadas na coluna. É 

justamente esse aspecto transgressor e renovador dessa produção pouco estudada que 

acreditamos ser o potencial que faz com que ela seja facilmente adaptada a diferentes tempos 

e mídias, em especial, a televisão aberta e gratuita. Questões como a dinâmica e a agilidade da 

prosa do contista em consonância com a duração curta e a formação de episódios únicos dentro 

de um programa periódico, são algumas relações que tornam possíveis esses casamentos entre 

diferentes linguagens. Com mais foco, investigaremos o papel da televisão no contexto 

brasileiro e sua capacidade de resgatar a magia da imagem a partir apropriação da literatura.  

Desde sua primeira transmissão, em setembro de 1950, até os dias atuais, a televisão 

passou por diversas etapas até consolidar sua própria linguagem. No seu engatinhar, apropriou-se 

de outras expressões consolidadas, como peças de teatro, folhetins e romances que mais tarde 

seriam adaptados em telenovelas, seriados e minisséries televisivas. Essas adaptações, conforme 

aponta Sandra Reimão, até os anos 70, buscaram emprestar para a televisão o peso cultural de 

grandes nomes da literatura. Conforme afirma: 

 

Romances de autores brasileiros foram também, desde cedo, adaptados para TV. E, nestas 

adaptações, apareceu logo a preferência por escritores consagrados como José de Alencar 

e Machado de Assis, como se a telenovela buscasse extrair um pouco de legitimidade 

através do "peso cultural" dos autores adaptados. A partir de fins dos anos 1970, 

correlatamente a consolidação do papel central da TV na cultura brasileira, as telenovelas 

se firmam como produtos comerciais, como linguagem e como formato de prestígio na 

TV, consolidadas, as telenovelas não precisam mais se basear em romances e 

especialmente não mais precisam salientar esta origem como forma de legitimação 

cultural. (REIMÃO, 2014) 
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Nascia assim a teledramaturgia brasileira, misto de teatro e rádio, o teleteatro, produto 

cultural de alta aceitação de público e preferência nacional. Analisar o percurso do texto para  

a imagem, da literatura na televisão, de certa forma é analisar as questões relacionadas à  

cultura de massa. A reprodutibilidade técnica dos veículos midiáticos adensa o debate sobre a 

chamada segunda natureza da obra de arte. Pensando a arte como educadora do gosto e os 

produtos da indústria cultural como prestadores de um desserviço ao conhecimento, autores 

da Escola de Frankfurt defendiam a ideia de que os produtos da indústria cultural seriam 

nocivos ao público, pois estariam servindo unicamente aos propósitos do mercado. Também 

nos valendo da teoria do simulacro e das simulações de Jean Baudrillard e da imagem técnica 

de Vilém Flusser poderemos melhor contextualizar essa suposta realidade que a televisão 

plasma em suas promessas junto ao público. Em foco, a trajetória do programa Fantástico da 

Rede Globo. Criado em 1973 e veiculado como maior audiência dominical noturna até os dias 

atuais1, a configuração específica desse programa, formada pelo dinamismo do corte rápido e  

por quadros e matérias jornalísticas de grande apelo popular, será o palco para a exibição dos 

quadros da série televisiva que pretendemos analisar. Com o slogan "o show da vida", o 

programa veiculou os 40 episódios baseados em 40 contos de A Vida Como Ela É... O 

contexto da televisão na década de 90 e suas encruzilhadas na era da globalização e 

desmassificação, período em que a série foi veiculada, nos possibilitarão aferir dados 

relevantes para os capítulos seguintes. 

A penúltima parte desse trabalho objetiva entender e analisar como a palavra escrita 

transforma-se na narrativa audiovisual, produzida e exibida para cinema e televisão. Como 

vimos, a coluna de Nelson Rodrigues extrapolou o espaço diagramado pela página do jornal. 

Tornou-se um produto independente das questões específicas da imprensa escrita dos anos 50 

e 60 e virou produto cultural eletrônico nos anos 90. A transição do texto escrito ao texto 

encenado pela teledramaturgia, e sua tradução para a linguagem audiovisual com seus planos 

de câmeras, trilhas sonoras, cenários e figurinos até a veiculação na televisão, passa por 

diversos processos. A começar pela própria concepção autoral que nasce individual e, no 

processo de adaptação, torna-se coletiva. Um texto adaptado passa pelas mãos de uma 

numerosa equipe até chegar ao público. Investigar como esse processo ocorre é um dos 

objetivos desse capítulo. Além disso, estudaremos autores que discorrem sobre os possíveis 

propósitos inerentes ao processo adaptatório de obras escritas para o audiovisual. Entre eles,  

                                                                    
1 Em maio de 2015, segundo o IBOPE, o programa marcava uma média de 17,5 pontos na grande São Paulo, a 

maior audiência do horário em rede de televisão aberta no Brasil. Cada ponto equivale a uma média de 70 mil 

domicílios na Grande São Paulo. 
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a interpretação sócio-histórica do diretor, uma vez que um filme é um produto cultural inserido 

em um determinado contexto sócio-histórico, e as intertextualidades que sua interpretação 

carrega. As possíveis leituras proporcionadas pela "nova" obra estariam impregnadas desse 

discurso do "novo". Sabemos que os 40 episódios de A Vida Como Ela É..., no programa 

Fantástico, foram produzidos em película de 35 mm, ou seja, como se fosse uma produção 

para salas de cinema. Mas quando foi para a televisão, pela natureza desse veículo cujos 

horários de veiculação de programas estão inseridos na lógica da grade de programação de 

uma emissora aberta com fins comerciais, a série ganhou novos contornos. Por isso, um dos 

objetivos desse capítulo, será verificar como essa releitura eletrônica, que por meio de uma 

adaptação, pretendeu se aproximar ao máximo da obra literária original e trazer à tona um 

Nelson Rodrigues mais original. Esse novo construto audiovisual seria então capaz de traduzir 

o enunciado que a forma original não foi suficientemente capaz de realizar na época de sua 

criação? Ou seja, apresentar uma espécie de evolução natural somente possível pela TV, 

caracterizada por mostrar mais do que contar? Quais os elementos que influenciam ou 

determinam a nova autoria e a relevância do meio de veiculação da nova obra são alguns 

dos aspectos que pretendemos elencar para análise posterior. 

No último capítulo, nosso objetivo específico é analisar, a partir de um conto adaptado 

para a TV, como essa tradução foi feita e o que aconteceu nesse processo. O roteiro é o guia 

para a condução da narrativa. Ele orienta a direção, a fotografia, a luz, a trilha, o cenário, o 

figurino, enfim, todos os elementos que tornam a homogeneidade da palavra escrita em um 

sincretismo de linguagens verbais e não-verbais que se fundem no audiovisual. Estariam 

eles dentro da concepção original do texto? Ou estariam a serviço de uma nova autoria, 

recriada a partir do original, mas cujos novos sentidos estariam inseridos dentro de novos 

propósitos? Para isso, verificaremos algumas estratégias inerentes ao meio que a replica. A 

relação entre o implícito e o explícito, bem como as adições e reduções do texto original, 

na transição de um suporte para outro – livro/jornal e TV –, serão alguns dos parâmetros 

avaliados na análise do episódio O Decote. As condições de criação e produção nos auxiliarão 

a perceber e até mesmo confirmar hipóteses da análise contidas nesse capítulo. 

Em síntese, esta tese está estruturada em quatro capítulos que se sucedem conforme os 

passos metodológicos a seguir. Nos dois primeiros capítulos, a partir de bibliografia 

relacionada à biografia do autor, às relações históricas entre o jornalismo e a ficção no Brasil 

e aos g ê n er o s  mais populares que ela produziu, como a crônica, o conto e o folhetim, 

pretenderemos compreender o percurso do autor como produtor de sentidos que dialogam 

com a cultura popular de forma renovadora, estética e tematicamente. Examinaremos o 
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contexto da criação dos contos de A Vida Como Ela É..., em jornal e livro, tendo, como pano 

de fundo, a imprensa carioca no período de 1930 a 1960, até a década de 90, quando a televisão 

recriou parcialmente a  obra em um determinado contexto histórico e tecnológico. Também 

a partir de referências bibliográficas, no quarto capítulo, verificaremos o autor em outras 

mídias, principalmente no cinema, nos detendo em suas principais adaptações. Nessa seção, 

também discutiremos as principais teorias que permitem compreender como uma obra pode 

ser traduzida da forma original para diferentes linguagens. Verificaremos conceitos 

relacionados à tradução intersemiótica do contar para o mostrar visando compreender indícios 

que resultam nas transmutações ocorridas no processo de adaptação de um texto escrito para 

uma narrativa audiovisual, veiculada em cinema e, posteriormente, em televisão. 

No último capítulo realizaremos a análise em si, objetivando identificar semelhanças e 

diferenças entre os dois construtos narrativos a partir do exame detalhado de um conto 

adaptado. A partir dele, verificaremos quais foram as principais operações ocorridas no 

interior do processo da adaptação televisual feita em 1996. Daremos enfoque às técnicas que 

visam adaptar linguagens que nasceram diferentes e depois se encontram em uma terceira 

criatura, fruto do casamento com a escrita, a imagem, a imagem em movimento e o som. 

Como ocorre o processo adaptativo e quais os fatores recorrentes nessas adaptações e o que 

elas proporcionam em termos de resultados, tanto em relação ao seu novo formato quanto na 

plataforma em que é acessado, são alguns dos objetivos finais dessa tese. Pretendemos ainda 

analisar os critérios ideológicos que visam modalizar o discurso e oferecer novos enunciados, 

até então ocultos na obra original, como, por exemplo, a exacerbação do erotismo por meio da 

adição de cenas que mostram a nudez, inexistente no texto original, e explicitam enunciados 

subentendidos. 

Por fim, o passo metodológico que visa entrevistar os realizadores da obra nos permitiu 

aferir aspectos do processo de produção e da recepção da obra junto ao público. As perguntas 

específicas sobre os procedimentos que envolveram o processo de confecção do roteiro, as 

diversas interferências em sua realização final, os debates e o relacionamento profissional 

com a direção da série, objetivam coletar essas informações. Essas questões foram 

respondidas pelo adaptador da série, o roteirista Euclydes Marinho (APÊNDICE A). Nessa 

fase, é importante destacar a participação do departamento de auxílio às pesquisas 

universitárias, Globo Universidade.  
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O fato de conhecermos os criadores da adaptação também é importante fator de análise, 

pois segundo a teórica da adaptação literária, Linda  Hutcheon2, a esfera pública da 

intersubjetividade, o conhecimento sobre a mente e a personalidade do criador, a 

interpretação dos membros do público; o que eles conhecem sobre os desejos e motivações 

dos artistas, inclusive sobre suas situações de vida enquanto criam, pode influenciar a 

interpretação do significado de qualquer obra, bem como a resposta a ela. 

                                                                    
2 HUTCHEON, Linda. Uma Teoria da Adaptação. Tradução de André Cechinel. 2ª Edição. Florianópolis: Editora 

da UFSC, 2013. p. 154. 



9 

2. O CONSTRUTO POPULAR DE NELSON RODRIGUES

Neste capítulo, pretendemos traçar um percurso do autor a partir das relações existentes 

entre ficção e realidade, analisando literatura e jornalismo no Brasil. Para isso, utilizaremos 

como exemplo a própria trajetória de Nelson Rodrigues ao longo de mais de 50 anos 

trabalhando nas principais redações dos jornais brasileiros do século XX. A escolha em 

exemplificar o período a partir do protagonista desta tese deve-se não somente à possibilidade 

de identificarmos a construção de uma linguagem que oscila entre subjetividade do autor e uma 

suposta objetividade do meio em que produz seu discurso, mas também a possibilidade de 

enxergarmos marcas discursivas a partir da peculiaridade biográfica de Nelson Rodrigues, como 

sua aguçada capacidade de dramatização do cotidiano. 

O tênue limite em que ficção e realidade dos fatos historicamente ocorridos atuaram na 

vida e obra de Nelson Rodrigues talvez seja um de seus aspectos mais predominantes. Cercado 

por trágicos fatos que como repórter de polícia teve que cobrir ou que escrevia enquanto 

dramaturgo e que muitas vezes se misturavam com a sua própria vida particular, Nelson sempre 

se inspirou na realidade para promover o diálogo em sua obra. Nascido na cidade de Recife, 

em 1912, conheceu a primeira redação aos 13 anos de idade, já no Rio de Janeiro, no jornal A 

Manhã, de seu pai, o jornalista Mário Rodrigues. Quarto filho de uma família de 18, Nelson 

iniciava sua carreira ao lado de seus outros irmãos, entre eles, Roberto Rodrigues e Mário 

Rodrigues Filho figuras que mais tarde brilhariam no jornalismo brasileiro. A Manhã marcou 

época. O patriarca Mário Rodrigues mantinha um corpo redacional que mais tarde iria se destacar 

no cenário cultural brasileiro como os escritores Medeiros e Albuquerque, Agripino Grieco, 

Orestes Barbosa, mais tarde compositor popular, e Monteiro Lobato. 

Aliás, historicamente, podemos situar na República Velha o ambiente propício ao 

aparecimento de novos escritores na medida em que passaram a se desvincular das atividades 

intelectuais das oligarquias políticas, como afirma Sérgio Miceli: 

No início do século, o jornalismo tornara-se um ofício compatível com o status de 

escritor [...]. De fato, o aparecimento de diversos jornais na capital e na província, as 

inovações técnicas que transformaram os métodos de impressão, o crescimento das 

tiragens, a rapidez da distribuição, o sentimento de uma nova categoria de jornalistas 

profissionais [...], a introdução de novas fórmulas no tratamento da informação e de 

novas seções de entretenimento, ilustram um sucesso de expansão que convertera o 

jornal em grande imprensa industrial... (MICELI, 1977, p.7) 
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Prática comum na imprensa brasileira nessa fase foi a de lançar grandes escritores ao 

conhecimento público. Por meio da produção de histórias publicadas aos pedaços, os famosos 

folhetins, contos e resenhas publicados em suplementos literários e toda sorte de encartes e 

cadernos especiais, os leitores de jornal assistem no início do século XX ao nascedouro de 

nomes que mais tarde despontariam na literatura brasileira e que apesar de ainda pouco 

conhecidos, prometiam grandes obras. Alguns exemplos como Olavo Bilac, Guimarães Passos, 

Ramalho Ortigão, Alphonsus de Guimaraens, Gilberto Amado, Arthur Azevedo, entre outros, 

buscavam no jornalismo das primeiras décadas do século não apenas um meio de expressar-

se, mas uma forma de aparecerem e sobreviverem. 

 
Os homens de letras buscavam encontrar no jornal o que não encontravam no livro: 

notoriedade em primeiro lugar; um pouco de dinheiro, se possível. O Jornal do Comércio 

pagava as colaborações entre 30 e 60 mil réis; o Correio da Manhã a 50. Bilac e Medeiros 

de Albuquerque, em 1907, tinham ordenados mensais pelas crônicas que faziam na 

Gazeta de Notícias e O País, respectivamente; em 1906, Adolfo Araújo oferecia 400 mil 

réis por mês a Alphonsius de Guimarães para ser redator de A Gazeta, em São Paulo. 

(SODRÉ, 1998, p. 294) 

 

Marlyse Meyer (1996) em seu livro Folhetim, uma história, nos orienta sobre essa 

forma de literatura importada da Europa e de grande repercussão na imprensa brasileira. O 

produto, segundo ela, teria sido inventado para o jornal a fim de atingir um público mais 

amplo e, consequentemente, aumentar sua tiragem. A origem francesa da palavra folhetim - 

feulleton - remete ao baixo valor de legitimidade na hierarquia dos gêneros literários. Sua 

localização, na diagramação do jornal ocupava o rez-de-chaussé, ou seja, o rodapé dos jornais. 

Vindos da França, Itália, Inglaterra e Espanha, eles eram traduzidos para o português e foram 

bem recebidos pelos brasileiros, principalmente em um Brasil que vivia uma reformulação em 

suas classes sociais, deixando aos poucos de ser escravocrata e migrando para uma nova 

classe trabalhadora. 

Não faltam semelhanças entre situações romanescas e situações vividas. O tema do 

contramestre, por exemplo, ou a relação entre o chefe e a mulher operária, da 

exploração das famílias de imigrantes livres pelos fazendeiros, das crianças da cidade. 

(MEYER, 1996, p. 392) 

 

Marlyse Meyer (1996) divide a história do folhetim em três fases, os folhetins 

históricos, os realistas e os melodramáticos. Este último, também conhecido como "romance 

de vítima", com grande aproximação entre o sentimentalismo e o realismo social, segundo a 

autora foi o mais apreciado no Brasil. Foi o folhetim que a indústria cultural brasileira adotou. 

A partir das traduções de Eugène Sue, Alexandre Dumas e outros, esse gênero vai permeando o 

imaginário brasileiro e se infiltrando na literatura nacional. Os fascículos - encadernados ou não 

- envolvem o público no suspense e os mistérios dos personagens. Para mencionar alguns que 
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fizeram sucesso nessa primeira época, Marlyse Meyer (1996) enumera A moreninha, de Joaquim 

Manuel de Macedo, O guarani, de José de Alencar, entre outros. A partir desses autores, o gênero 

se consagrou no jornalismo brasileiro. Mais adiante veremos como Nelson Rodrigues produziu 

essas histórias, com reconhecimento de público e iniciando seus romances-folhetins, compilação 

em um mesmo volume de toda a série. 

Paralelamente ao folhetim, o jornalismo também se apropriava do cotidiano para, de 

forma espetacularizada, exagerando na dramaticidade dos fatos, conseguir mais projeção entre 

os leitores. Mário Rodrigues herdara o dom jornalístico de um grande jornal que trabalhara, o já 

citado Correio da Manhã, de Edmundo Bittencourt. Como redator de Política, lá se destacou em 

cobrir escândalos, como o histórico episódio conhecido como das "Cartas Falsas". Com poucas 

provas de veracidade dos documentos, o patriarca dos Rodrigues divulgou cartas, 

supostamente assinadas pelo então candidato à presidência da República, o governador mineiro 

Arthur Bernardes, ridicularizando o também candidato militar, marechal Hermes da Fonseca. 

Divulgar informações sem provas, sem ao menos ouvir as partes envolvidas, parecia ser 

uma constante não só na trajetória de Mário Rodrigues como na maior parte da chamada 

imprensa da época. Casos como o das Cartas Falsas ou do Colar abundavam as páginas dos 

jornais daquela fase embrionária do jornalismo. Era a gênese da linguagem popular jornalística. 

Parecia haver um certo prazer em expor fatos pessoais de pessoas públicas para trucidá-las em 

seguida e servi-las como banquete em praça pública. Mário Rodrigues não foi o único, mas 

talvez um dos mais notórios - e processados - jornalistas em campanhas dessa espécie. Este 

foi o "tom editorial" que orientou a pauta de seus jornais e, consequentemente, a de seus 

jornalistas como o jovem Nelson ainda em A Manhã ensaiando suas primeiras matérias como 

repórter policial, uma espécie de função destacada na redação. 

 

Exceto pelos redatores políticos e pelo editor da página literária, os repórteres policiais, 

menos mal pagos, eram as estrelas da redação. [...] Os jornais da época, principalmente 

os vespertinos, davam dezenas de ocorrências policiais por dia. E, numa cidade 

lindamente sem assaltos como o Rio, em que a captura de um ladrão de galinhas era uma 

sensação, quase todos os crimes envolviam paixão ou vingança. Maridos matavam 

mulheres por simples suspeita, sogras envenenavam genros porque estes não tinham 

dado bom-dia aquela manhã e casais de namorados faziam pactos de morte como se 
estivessem marcando encontro no "Ponto Chic". (CASTRO, 1992, p. 47). 

 

 

Especialmente para Nelson Rodrigues, o exercício da editoria de polícia trazia 

resultados muito além dos esperados para um jovem aspirante a repórter. Os fatos em si serviam 

somente de mote, a maior parte da "notícia" surgiria de sua imaginação. Um suicídio, por 

exemplo, era o tema perfeito para Nelson produzir as mais variadas situações. Criava possíveis 

causas para o fato, como por exemplo, um amor impossível, uma paixão insaciável, um desejo 
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reprimido. Realmente o fato existira, mas ao passar pelo "filtro" de Nelson, ganhava contrastes 

dignos dos romances do popular escritor espanhol Pérez Escrich. Mais tarde, em uma de suas 

crônicas memorialísticas, Nelson confessaria essa forte influência. 

 

Eu acho que o ficcionista que não foi repórter policial tem um desfalque, porque em 

três meses de reportagem policial diária, ele adquire a experiência de um Balzac. 
Para informar aquilo em ficção, ele tem um filão inesgotável. Isso quando o repórter é 

um ficcionista. Todo meu teatro tem a marca de minha passagem pela reportagem 

policial. (RODRIGUES, 2012, p. 35) 

 

 

Nesse aspecto, as reportagens policiais sempre alimentaram a imaginação de milhares 

de leitores curiosos. Sobre esta relação ambivalente entre jornalismo e ficção, encontramos nos 

manuais norte-americanos de jornalismo menção a histórias de ação ou aventura ou mesmo o 

interesse público pelas crônicas policiais. 

 
Quando [o leitor] se volta para histórias policiais, verifica que ele próprio encontra nelas 

uma definida satisfação mental. Distrai-se investigando o problema, passo a passo e pista 

por pista. Gosta da maneira como o superdetetive, no caso, deposita confiança no leitor. 

Sente, ademais um ardor de contentamento e quase um sentimento pessoal de realização, 

quando o criminoso é derrotado, no capítulo final, intitulado, geralmente "Alvorada". 

(BOND, 1959, p. 51). 

 
O manual que citamos3, uma referência para a técnica jornalística desenvolvida pelo 

Departamento de Jornalismo da Universidade de Nova York, com o objetivo de orientar os 

jornalistas sobre as questões editoriais até então pouco aplicadas nas redações, foi editado em 

plena década de revolução nos meios de comunicação nos Estados Unidos, como veremos 

mais adiante, ainda discute mais o tema atribuindo-lhe outros aspectos.  

“Muitas histórias de assassinato, muitas histórias de interesse humano, mesmo alguns 

noticiários de óbito, têm um forte conteúdo romântico e, à sua própria maneira, auxiliam os 

impulsos amorosos frustrados a serem compensados. ” (BOND, 1959, p. 55) 

Muito antes disso, pouco afeito às questões de mérito em relação ao interesse do 

público sobre conteúdos sensacionalistas, Mário Rodrigues funda em novembro de 1928 Crítica, 

um dos jornais que revolucionou a imprensa brasileira não só em sua paginação quanto no apelo 

de suas manchetes lacônicas. Desta vez, o jornal iria marcar definitivamente não só a formação 

do autor, mas a sua própria vida. Praticamente não havia diferença no que se poderia chamar de 

"linha editorial". Os dois jornais eram extremamente contundentes no que se refere à exposição 

da vida privada de suas fontes. No entanto, Crítica, pelo seu próprio nome, se definia como 

uma espécie de advogado do povo. 

                                                                    
3 BOND, F. Fraser. Introdução ao Jornalismo. Rio de Janeiro: Editora Agir, 1959 
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Diariamente, a "caravana" de "Crítica "descobria um caso aterrador do submundo 

carioca e o explorava até o último pingo de sangue ou esperma: casais que se 

esquartejavam por ciúmes, filhos que torturavam pais entrevados, mães que seduziam 

filhos, irmãs que se matavam pelo mesmo homem, padres estupradores e toda sorte de 

adultérios. (CASTRO, 1992, p. 69). 

 

 

Essa obsessão pela morte e pelo escândalo iria marcar a vida dos Rodrigues com o 

trágico assassinato de Roberto Rodrigues, filho mais velho. O caricaturista foi morto a tiros 

dentro da própria redação por uma mulher que se sentiu ofendida pelas sucessivas reportagens 

sobre seu suposto envolvimento com um homem casado. Ela planejou o crime e o alvo era o 

dono do jornal, Mario Rodrigues4. Nelson estava na redação neste dia e presenciou o homicídio. 

Após o falecimento do pai em razão da morte prematura de seu filho e o empastelamento de 

seu jornal, Nelson Rodrigues vai trabalhar no recém-inaugurado Globo Juvenil. Manteve-se lá 

até 1943 e trabalhava ao lado de Antônio Callado no suplemento literário. Naquele ano, Nelson 

lança-se na dramaturgia com a inovadora peça Vestido de Noiva, e é consagrado pela crítica 

em ambiciosa montagem de Ziembinski e Santa Rosa. O jornalismo continua presente na 

ficção, como citou à época, o crítico José César Borba no Correio da Manhã:  

 
Enquanto sua alma [de Alaíde] assim se debate, fragilmente por cima de seu corpo 

ou em volta do acontecimento do desastre, movimentam-se médicos, repórteres, 

speakers, jornaleiros gritando a crônica policial. ” (BORBA, apud RODRIGUES, 

1989, p. 393). 

 

Enfim, Nelson Rodrigues se consagrava como dramaturgo5. A crítica o aclamava, mas 

seu sustento ainda dependia do jornalismo. E foi nele onde continuou a trabalhar e se inspirar. 

Principalmente quando saiu do Globo Juvenil e foi editar revistas similares do grupo Diários 

Associados, a convite de Freddy Chateaubriand. Essa experiência iria colocá-lo em contato com 

uma das principais escolas de jornalismo que estavam começando a surgir: o romance policial 

norte-americano. 

Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começaram a se afirmar como 

potência mundial devido ao distanciamento da Europa que muitos países passaram a manter. 

Nessa época, o país foi principal exportador de literatura noir, estilo policial. Atento às 

novidades do mercado editorial brasileiro, Assis Chateaubriand resolveu lançar duas revistas, 

                                                                    
4 Segundo aponta o biógrafo Ruy Castro, o caso foi repercutido pelo jornal até a morte de Mário Rodrigues, causada 

certamente pelo desgosto sofrido pelo ocorrido. Nunca houve a sentença judicial punindo a autora do disparo, Sylvia 

Seraphim. 
5 As 17 peças de Nelson Rodrigues são consideradas um marco no teatro brasileiro e possuem incontáveis pesquisas 

em diversas áreas como Letras, Artes Cênicas e Ciências da Comunicação. Para esse trabalho, não mencionaremos 

essa produção a não ser quando fizer referência direta ao conteúdo aqui estudado, ou seja, os contos de A Vida Como 

Ela É... 
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Guri e Detective, que seriam editadas por Nelson Rodrigues a um salário sete vezes superior ao 

do suplemento do jornal de Roberto Marinho. Guri era uma espécie de Globo Juvenil com 

patriotadas e histórias em quadrinhos americanas. Já Detective trazia contos de gra ndes  autores 

da literatura noir como Agatha Cristie, Dashiel Hammett, Georges Simenon, Somerset 

Maugham, Conan Doyle, entre outros. Na verdade, Nelson era responsável pelas sinopses e 

pelos títulos, sempre lacônicos e garrafais. Paralelamente, escrevia artigos para a revista O 

Cruzeiro que, em 1944, estava no auge, e colocava o jovem autor ao lado dos maiores nomes do 

jornalismo e da literatura do país. 

Junto com Millôr, começavam a aparecer nas páginas do semanário, além dos grandes 
repórteres, nomes do calibre de Nelson Rodrigues, Lúcio Cardoso, Rachel de Queiroz, 

Alex Vianny, Franklin de Oliveira, sem contar os já consagrados como Gilberto Freyre e 

José Lins do Rego. (MORAIS, 1994, p. 426) 

Agora, com boas relações nos Diários, Nelson estreitava relações com Freddy 

Chateaubriand. O sobrinho de Assis tivera a ideia de editar um folhetim, como vimos, recurso 

muito usado na época para alavancar a tiragem dos jornais, estimulando sua venda. Nelson não 

perdeu a oportunidade e ofereceu-se. 

2.1 Folhetins - A Vida..., precursora de renovação

O período em que Nelson Rodrigues produziu seus folhetins em jornais diários talvez 

tenha sido aquele que o consagrou como escritor das massas. Após seis capítulos previamente 

aprovados, iniciou, em 1944, uma de suas maiores séries, Meu Destino é Pecar, um folhetim 

assinado com o pseudônimo feminino de Suzana Flag. Ele durou 38 capítulos e fez O Jornal 

estourar em vendas. A série foi seguida por Escravas do Amor. Em 1946, a coletânea de Meu 

Destino é Pecar virou livro e vendeu oito mil exemplares pelas Edições Cruzeiro e mais tarde 

tornar-se-ia radionovela. No mesmo ano, iniciou Minha Vida, uma autobiografia do mesmo 

pseudônimo feminino. Dois anos depois, em 1948, Suzana volta com Núpcias de Fogo em 

Cruzeiro e n'O Jornal. Em 1949, Freddy Chateaubriand passa a trabalhar no Diário da Noite e 

convida Nelson Rodrigues a acompanhá-lo. Nesse jornal nasce Myrna, novo pseudônimo e novo 

folhetim: A mulher que amou demais. As produções de Suzana Flag voltam, em 1951, no 

jornal Última Hora com O Homem Proibido (1951) e A Mentira (1953). 
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O folhetim Meu destino é pecar pode ser enquadrado no tipo melodramático, no qual 

Marlyse Meyer classifica como "romance de vítima": 

 
Sedução, estupro, violência contra a mulher no campo e na cidade, de onde há a 
mesma figura odiosa do capataz, do filho do fazendeiro; do dono da fábrica e do 

contramestre; desprezo machista pelas lamentáveis heroínas, que podem, como já se viu, 

ser da alta sociedade. (MEYER, 1996, p. 347) 

 

A série diária traz a história de Leninha, seduzida a casar-se com Paulo para salvar a 

família da pobreza. É o casamento por interesse que coloca em jogo a união pelo amor. A 

felicidade, nesse folhetim, traz o ideal de mobilidade social garantida pelo casamento, mas 

condicionado ao amor supremo que o justifique. A solução para o romance entre os dois 

protagonistas vem quando o padrão socialmente exigido para um casamento feliz se coloca 

acima do bem e do mal individual de cada personagem. 

Sempre atento ao retorno do público, Nelson Rodrigues, nessa fase, vai desenvolvendo 

suas tramas amorosas, ainda de caráter previsível e desobrigada com a verossimilhança. As 

mesmas características estão em O Homem Proibido, folhetim de Suzana Flag sobre as primas 

Joyce e Sônia, personagens que foram criadas juntas, mas que se diferenciavam drasticamente 

entre a má e a bondosa. Nessa trama também estão presentes o mistério, as armadilhas do 

destino e repentinas reviravoltas dos personagens. Entre elas Paulo, o disputado "homem 

proibido". Um quarto homem vem trilhando caminhos paralelos ao do triângulo composto 

por Sônia, Joyce e Paulo, o que permite, ao final, o casamento em duplas. Estão assim 

satisfeitas as expectativas do público e o final feliz dos personagens se realiza. Afinal, todos se 

casam no mesmo dia, na mesma igreja, mas vão morar em locais distantes para que as intrigas 

do passado não ameacem a felicidade conjugal de todos. 

Até então, podemos notar nessas produções a ausência do erotismo e da sexualidade, 

matérias evitadas em todos os enredos. São histórias sentimentais, com desfechos previsíveis e 

palatáveis. Oferecem a possibilidade de puro entretenimento, são leves, e mesmo as questões 

sociais são tratadas de forma romântica. Porém, essas características desaparecem 

completamente em Asfalto Selvagem, último folhetim publicado e assinado pelo próprio autor, 

em 1959, oito anos após a publicação do primeiro conto de A Vida Como Ela É.., no jornal 

Última Hora, no início dos anos 50. 

Nessa produção, podemos reconhecer um momento de ruptura na temática e estilística 

até então escolhida por Nelson Rodrigues na pele de Suzana Flag, a começar pela ambientação 

da trama. Nos trabalhos anteriores, os conflitos se desenvolviam em locais fictícios baseados no 

inconsciente coletivo do público. Em Asfalto, o cronos na dimensão rodrigueana é associado ao 



16 

tempo presente, no Rio de Janeiro da década de 50, a cidade grande. Esse é um folhetim marcado 

pela contextualização da narrativa, em um fundo político, social, cultural de seu tempo. Políticos 

da época são comentados assim como filmes em cartaz naquela década (E o Vento levou..., Les 

Amants), bem como hábitos de consumo e novidades domésticas como a geladeira e a televisão. 

Na trama que narra a trajetória da personagem Engraçadinha, Nelson evidencia como as regras 

morais e culturais são responsáveis pela farsa social presente nos grandes centros urbanos. 

Nesse contexto, o amor supremo deixa de ser o fio condutor. Entra em cena o incesto, cometido 

pela protagonista com um irmão que ela acreditava ser seu primo. Além disso, a traição, cometida 

por seu pai com a irmã de sua mãe. É em torno desses elementos, ao longo de sua narrativa, 

que Nelson estabelece o sexo como pulsão que move toda a trama. Desta forma, o autor refaz 

o percurso do folhetim brasileiro, modificando e modernizando a produção até então. Nesse

novo produto, o sexo denuncia os desequilíbrios sociais e sexuais, mas ao mesmo tempo, ao 

explicitar a sensualidade de seus personagens, torna-se matéria de consumo rápido. 

Ressaltamos a originalidade de Asfalto Selvagem, de 1959, para localizar a produção que 

certamente mais a influenciou em seus      aspectos inovadores. Em nossa perspectiva, os contos 

de A Vida Como Ela É..., publicados entre os anos de 1950 a 1960, foram decisivos não apenas 

para modificar o padrão folhetinesco no Brasil até então, mas toda produção dramatúrgica de 

Nelson Rodrigues a partir de 1961, iniciada com Beijo no Asfalto, peça que inaugurou, na 

classificação do crítico Sábado Magaldi (1987), suas "Tragédias Cariocas". A série de contos que 

mais se popularizou nos jornais, além de ser vetor para a produção rodrigueana, a partir dos 

anos 60, suplantou também seu suporte físico e temporal e possibilitou o diálogo com a 

sociedade dos anos 90, por meio da adaptação realizada pela TV Globo, em 1996, objeto desta 

tese. Para entendermos um pouco como a autoria rodrigueana conquistou essa atemporalidade, 

é preciso inicialmente verificar as características gerais dessa obra ímpar que nasceu em 

1950 no jornal Última Hora, a pedido de seu próprio fundador, Samuel Wainer. 

2.2 A vida como deveria ser, em Última Hora

Desde o começo do século XX, a imprensa brasileira vinha lentamente passando por um 

processo de profissionalização. Gradualmente, foram se distanciando ou diminuindo o 

escancarado apoio a políticos e partidos e transformadas em negócio lucrativo por seus 

proprietários. Isso se deu, principalmente, pela crescente sociedade de consumo oriunda dos 
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grandes centros urbanos e a respectiva necessidade de atendê-la em seus anseios por meio da 

publicidade comercial, principal fonte de receita dos veículos de comunicação. É a época que 

surge a empresa jornalística, como atesta Nelson Werneck Sodré: “Nos fins do século XIX estava 

se tornando evidente a mudança na imprensa brasileira: a imprensa artesanal estava sendo 

substituída pela imprensa industrial. ” (SODRÉ, ibid., 261). Nos anos subsequentes, a imprensa 

como empreendimento individual começa a desaparecer.    

 Nascia a chamada grande imprensa, das volumosas tiragens e dos complexos de 

comunicação que reuniam, além dos veículos impressos como jornais e revistas, rádio e televisão, 

como o grupo Diários Associados, comandado pelo já citado empresário das comunicações Assis 

Chateaubriand. Esse constante processo de organização e redirecionamento da imprensa, 

inclusive na forma de apresentar a notícia, estruturada e manualizada, traz ao jornal uma nova 

configuração. Influenciada pelo jornalismo norte-americano, a imprensa brasileira passou a 

organizar melhor seus conteúdos, destinando-os a cadernos e páginas específicas, sempre visando 

facilitar-lhes a localização. Na esteira das inovações, um novo estilo de contar foi desenvolvido 

por escritores/jornalistas, que se especializavam no que mais tarde seria caracterizado como 

jornalismo gonzo, ou seja, um texto que tivesse a capacidade de integrar de forma romanceada, 

os elementos informativos que misturavam o acontecimento à narrativa ficcional típica da novela. 

Tom Wolfe, um dos maiores representantes do movimento, acreditava que a ficção permitia 

dramatizar a realidade de maneira mais fácil e mais concisa, podendo assim manifestar os 

segmentos sociais em um único enredo. Truman Capote, outro jornalista cujo estilo marcou a 

época, concebia que o jornalismo se move no plano horizontal, conta as histórias, enquanto que a 

ficção se move verticalmente, mergulhando fundo nas personagens e nos fatos. 

O jornal Última Hora, fundado no início da década de 50 por Samuel Wainer, com apoio 

do governo Getúlio Vargas, talvez tenha sido aquele que mais tornou notórias as marcas dessas 

mudanças, em linhas gerais, na imprensa brasileira. E certamente foi diretamente influenciado por 

essa nova visão empresarial jornalística. Abusando de técnicas, conseguiu incorporar nuances que 

atendiam ao público. Tais como a adoção do lead clássico, "cujos princípios se fundaram na regra 

dos cinco W e um H" (SODRÉ, ibid, p. 394), bem como a organização dos cadernos dentro de 

critérios estéticos até então inéditos. 

 

Não é possível esquecer as inovações introduzidas em jornal por Samuel Wainer, cuja 

aprendizagem, em Diretrizes, durante a ditadura, permitiram-lhe, ao fundar o vespertino, 

em 1951, apresentar uma folha vibrante, graficamente modelar, revolucionária em seus 

métodos de informar e até de opinar. (SODRÉ, ibid, p. 395). 
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A revolução editorial, comandada por Wainer depois de dirigir a revista Diretrizes, no 

Estado Novo de Getúlio Vargas, foi o que possibilitou o aparecimento de diversas inovações 

na imprensa brasileira. A principal delas foi fazer um jornal com diagramação arrojada e com 

seções permanentes, acostumando os leitores a localizarem os assuntos de seu interesse todos os 

dias nas mesmas seções. E foi no segundo caderno do vespertino, em uma seção voltada ao 

entretenimento, à leitura de bonde, entre palavras cruzadas, anúncios de colchão de molas e 

quadrinhos policiais, que surgiu a coluna assinada por Nelson Rodrigues. Com o subtítulo 

"tragédia, drama, farsa, comédia", nascia A Vida Como Ela É..., com a intenção inicial de 

romancear fatos policiais ocorridos no dia-a-dia carioca. Porém, abandonando completamente o 

vínculo com a reportagem policial, Nelson Rodrigues, ainda na editoria de Esportes, rebela-se 

contra os id io ta s  da objetividade e provoca o diretor do jornal. O argumento que visa 

convencer o chefe sobre essa sua forma um tanto particular de contar é narrado por Samuel Wainer 

em sua autobiografia6, cujo trecho, primoroso, reproduzimos na íntegra: 

 

Num domingo, recebi a notícia de que um casal que viajava em lua-de-mel morrera na 

queda de um avião. Chamei Nelson, meu redator de Esportes, e perguntei-lhe se aceitava 
escrever uma coluna diária baseada em fatos policiais. Nelson recusou. Resolvi enganá-

lo e contei que André Gide já fizera isso na imprensa francesa. Defendi também a tese 

de que, no fundo, Crime e Castigo, de Dostoievsky, era uma grande reportagem 

policial. Eu queria que ele desse um tratamento mais colorido, menos burocrático a 

um certo tipo de notícia. Nelson afinal cedeu. Sentou-se à máquina de escrever, pouco 

depois, entregou-me o texto sobre o casal que morrera no desastre de avião. Era uma 

obra-prima, mas notei que alguns detalhes - nomes, situações - haviam sido 

modificados. Chamei Nelson e pedi-lhe que fizesse as correções. Não, a realidade não 

é essa - respondeu-me - a vida como ela é... é outra coisa. Eu me rendi ao argumento e 

imediatamente mudei o título da seção. Deveria chamar-se "Atire a primeira pedra", mas 

ficou com o título de a vida como ela é..., que considero um dos melhores momentos do 

jornalismo brasileiro. (p. 192, grifos nossos) 

 

 

Não sabemos ao certo se a criação da frase A Vida Como Ela É..., para ser o título da 

coluna, foi verdadeiramente de autoria da dupla Wainer/Rodrigues, ambos apreciadores do 

Realismo Russo do século XIX. Certamente, não. Até onde pudemos pesquisar, verificamos que 

há em sua gênese, sim, a influência da literatura russa. Porém, não somente de Do st oiev sk y  

conforme Wainer argumentou, mas, com mais pertinência, do escritor e dramaturgo Anton 

Tchékhov. Em pelo menos duas cartas endereçadas a amigos no final do século XIX, ele faz 

menção a essa expressão. Inicialmente relacionando-a à virtude de um escritor realista, conforme 

o trecho abaixo extraído de uma correspondência datada de 25 de novembro de 1892: 

 
 

 

                                                                    
6 WAINER, Samuel. Minha razão de viver: memórias de um repórter. São Paulo: Planeta,2010 
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Lembre-se de que os escritores ditos imortais ou simplesmente bons e que nos deixam 

inebriados têm em comum um traço muito importante: para onde quer que se dirijam 

eles o convidam a acompanhá-los e você sente não com a razão, mas com todo seu 

ser, que possuem algo objetivo, como a sombra do pai de Hamlet, a qual aparecia não 

por acaso e perturbava a imaginação. [...] Os melhores dentre eles são realistas e 

retratam a vida como ela é, mas pelo fato de cada linha estar impregnada, como se 

fora de um suco, da consciência do objetivo, além da vida como é, também s e n t e  como 

ela deveria ser, e é isso que o cativa. (TCHÉKHOV, 2007, p. 59-60, grifos nossos) 

 

A realidade é apenas a matéria-prima, não sendo suficiente da plena realização do 

escritor, de sua consciência do objetivo. Em sua concepção, a literatura artística tem o papel de 

retratar a vida real, seu objetivo é a verdade condicional, conforme trecho abaixo extraído de carta 

de 1887:                            

E achar que o dever da literatura consiste em separar o grão do monte de patifes é negar 

a própria literatura.  A literatura artística tem esse nome justamente porque retrata a vida 

tal como ela é na realidade. Seu objetivo é a verdade condicional e honesta. 

(TCHÉKHOV, 2007, p. 56) 

 

E Tchékhov novamente volta a mencionar a função primordial do escritor, dessa vez 

comparando-o a um repórter, alguém que se emporcalha na lama da vida, sem medo de relatar 

as coisas como de fato são: 

 
Quem entra na dança tem que dançar e, por mais horrível que lhe pareça, deve vencer a 

própria repulsa, emporcalhar a própria imaginação com a lama da vida... Ele é como um 

simples repórter. O que você diria de um repórter que, por repulsa ou pelo desejo de 

satisfazer os leitores, descrevesse apenas prefeitos honestos, dramas sublimes e 

ferroviários virtuosos? (TCHÉKHOV, 2007, p. 56, grifos nossos) 
  

Esse duplo jornalista/escritor certamente inspirou a identidade literária de Nelson 

Rodrigues, fundada na época em que começa a escrever os contos. Adaptar a vida aos propósitos 

editorias e literários, dentro do jornal, que por sua vez pretende atingir a massa, foi talvez uma 

das principais características do autor, um adaptador nato. A nova temática, de tensões eróticas 

e conflitos morais, é o dever de um repórter que conhece mais os fatos do que, de fato, eles 

se apresentam. Com uma certa onipotência autoral, veremos como sua argúcia atinge esse 

objetivo e marca toda a trajetória de Nelson Rodrigues, imprimindo seu inconfundível estilo de 

reportar a vida como ela deveria ser. 

Inesperadamente, a coluna vai além de uma renovação na linguagem de narrar fatos 

policiais. No início, as 130 linhas diárias escritas por Nelson Rodrigues faziam menção a 

situações e fatos inverossímeis e em lugares ermos, afastados do Rio de Janeiro. Mas, aos 

poucos, as tramas passaram a se desenrolar na então capital federal e contavam, como definiu  

Ruy Castro, com um fascinante elenco de jovens desempregados, comerciários e barnabés, tendo 
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como cenários a Zona Norte, onde eles viviam; o Centro, onde trabalhavam; e, esporadicamente, 

a Zona Sul onde só iam para prevaricar (1994, p. 237). Inesperadamente, o sucesso da coluna foi 

tanto que acabou ampliando a circulação e a vendagem do jornal, o que fez com que as dúvidas 

de Wainer sobre os critérios estilísticos de Nelson Rodrigues em relação ao o que deveria ser 

a realidade, mudassem definitivamente. 

Em estrutura bastante simples, composta sempre de quatro partes divididas por subtítulos,  

os contos apresentavam situações que envolviam adultério e morte e possuíam, sobretudo, finais 

trágicos, como o próprio autor definiu posteriormente, conforme descreve a matéria -prima de 

sua ficção: “ A Vida Como Ela É... enterra suas raízes onde? Nos fatos policiais. A matéria-

prima, que necessariamente uso, é, e aqui faço dois pontos: punhalada, tiro, atropelamento, 

adultério. ” (RODRIGUES, apud CASTRO, 1994, p. 238). 

Naquela década de 50, Nelson era constantemente acusado de "imoral", quando não 

"pornográfico". Não raro, o jornalista Carlos Lacerda, dono do jornal Tribuna da Imprensa, 

opositor do governo de Getúlio Vargas, frequentemente bradava em seus artigos t a i s  acusações 

ao jornalista. Na verdade, ele queria atingir Wainer, seu adversário e afilhado político do então 

presidente. Lacerda acusava-o de ter recebido dinheiro do governo federal para montar e 

sustentar Última Hora, o que era verdade, conforme narra o próprio Samuel Wainer em suas 

memórias. Na época, o jornalista sempre negou essa acusação, mas Lacerda nunca desistiu de 

tentar derrubá-lo e recorria às mais diversas formas de ataque. Uma delas era contra Nelson, 

"o grande imoral". 

 

"O tarado do Nelson Rodrigues!". Gritava Carlos Lacerda pela Rádio Globo em 1953. 

"Um dos instrumentos do plano comunista da Última Hora para destruir a família 

brasileira". Carlos Lacerda citava Marx e Engels para mostrar o péssimo conceito em 

que os dois filósofos alemães tinham da família, e lia trechos de A Vida Como Ela 

É..., para provar que Nelson Rodrigues fazia parte do insidioso movimento comunista 
internacional. (CASTRO, 1992, p. 243) 

 

 

O processo de criação do autor, no entanto, mostrava outra preocupação, nada 

politizada. O crítico Sábato Magaldi conta, no relato de Ruy Castro, que ele mesmo (Sábato) 

trazia histórias que seus amigos de trabalho lhe contavam para transmiti-las mais tarde a Nelson 

Rodrigues. Sem dúvida, a matéria-prima da narrativa ficcional era a realidade das versões que 

lhe chegavam aos ouvidos. Críticos de sua obra, no entanto, diziam mais. O espaço jornalístico 

proporcionado pelo sucesso da coluna no jornal Última Hora, segundo Sábado Magaldi (1987, 

p.87), era uma espécie de laboratório onde Nelson Rodrigues experimentava a reação do público 

diante dos conflitos e tipos que criava. A partir da recepção do público, o autor fazia a 

escalação dos personagens ficcionais. A narrativa testava a potencialidade dramática da história, 
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retomada e desenvolvida na peça. A reação imediata do leitor já permitia avaliar a receptividade 

da plateia. E, ao que tudo leva a crer, foi assim com a peça A Falecida. Na montagem, 

encenada pela primeira vez em 1953 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, "entram em 

cena" personagens típicas do subúrbio carioca, com seus nomes e gingas característicos, times 

de futebol, como o Fluminense (time do autor), o estádio do Maracanã, cenas típicas urbanas e 

cariocas, ambientadas nos anos 50. 

 

Hoje isso parece claro. Nelson deixou que a cor local de A Vida Como Ela É... 

contaminasse A Falecida. A história podia ser dramática, mas alguns personagens eram 

mesmo gaiatos, falavam a gíria corrente, estavam vivos. Cenário e tempo não eram 

qualquer lugar ou qualquer época,  como nas outras peças, mas a Zona Norte do 

Rio, com uma rápida passagem pela Cinelândia. O tempo era hoje, 1953." 

(CASTRO, 1992, p. 247) 

 

Estudiosos de Nelson Rodrigues afirmam que a peça A Falecida é, na verdade, uma 

adaptação. Ela nasceu do conto Um Miserável, publicado em 1952 em de A Vida Como Ela 

É... Na conclusão de Magaldi7 algumas dessas histórias são simples crônicas apressadas, outras, 

embrião de obras de fôlego; ainda umas terceiras, contos elaborados com extremo poder de 

síntese e força literária (1987, p. 10). Essa força literária à qual se refere o crítico, com certeza, 

é produto de uma influência grande de sua vida jornalística. Em uma redação, ao lado de 

repórteres, fotógrafos e gráficos, o autor cunhava o estilo de seu construto que se pretendia 

dialogar com as massas, objetivo comum de todos ali. Porém, seu interesse não se restringia à 

edição diária. Ia além. A prova disso é a gigantesca quantidade de contos publicados, em torno 

de duas mil curtas histórias em dez anos, além das já mencionadas peças. Cremos que seria 

impossível chegar a esse patamar de produção sem o uso da criatividade de um ficcionista. Se 

por um lado tinha retorno imediato do conto publicado pelos comentários que chegavam a 

partir da leitura pública da edição, por outro aguçava mais seu estilo, colorindo as histórias e 

utilizando, intuitivamente, técnicas de grandes romancistas, muitos deles, também colegas de 

trabalho. Dentre elas, o desenvolvimento dos personagens. Uma de suas tarefas, como vimos, 

era transformar frios relatos jornalísticos em histórias ardentes. Nessa primeira adaptação, 

ocorria que, muitas vezes, esses personagens da vida real não se encaixavam na trama proposta. 

Pois então, Nelson os modificava e revestia-os de características peculiares, justamente para 

diferenciá-los da massa sem rosto.  

 

 

                                                                    
7 MAGALDI, Sábato. Nelson Rodrigues: dramaturgia e encenações. São Paulo: Perspectiva, 1987. p. 10. 
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E essa é justamente uma tarefa do romancista, ao criar as personagens de modo 

fragmentário e sua necessária simplificação, conforme explica Antonio Candido8: 

 

[...] na vida, a visão fragmentária é imanente à nossa própria experiência; é uma condição 

que não estabelecemos, mas a que nos submetemos. No romance, ela é criada, é 

estabelecida e racionalmente dirigida pelo escritor que delimita e encerra, numa estrutura 

elaborada, a aventura sem fim que é, na vida, o conhecimento do outro. Daí a necessária 
simplificação, que pode consistir numa escolha de gestos, de frases, de objetos 

significativos, marcando a personagem para identificação do leitor sem com isso 

diminuir a impressão de complexidade e riqueza. (2002, p. 58) 

 

Em seguida, Candido desenvolve essa perspectiva entre realidade e ficção, dizendo que 

na vida conferimos certa unidade a uma pessoa a fim de comportarmos sua diversificação 

essencial ao passo que, no romance, o escritor estabelece algo mais coeso, menos variável, 

que é a lógica do personagem. 

Na vida, podemos variar as diversas interpretações sobre alguém enquanto que, na 

ficção, o escritor imprime uma linha de coerência fixada para sempre, delimitando a curva 

de sua existência e a natureza de seu modo de ser (2002, p. 59). É o chamado recurso da 

caracterização, usado em larga escala por Rodrigues na construção de seus tipos populares. 

Dentre as duas categorias de caracterização de personagens de romance, apontados por Antonio 

Candido, costumes e natureza, Nelson vale-se amplamente da primeira, ou seja, aquela 

facilmente identificada por meio de traços distintivos, fortemente escolhidos e marcados. O 

funcionário público desonesto, o marido oportunista, o caça-dotes, o noivo ingênuo, o patrão 

ambicioso, a viúva carente, a secretária adúltera, enfim, esses são alguns exemplos do universo 

ficcional rodrigueano que possuem esses traços carregados na caracterização de personagens 

cômicos, pitorescos, invariavelmente sentimentais ou acentuadamente trágicos (2002, p. 62). 

Serão eles, os personagens reais do conto, estigmatizados por um exagero, característico de uma 

caricatura, uma charge jornalística. O conflito que articula a relação entre os personagens, 

conforme já dito, se passa na correria desenfreada de uma grande cidade. Eudinyr Fraga, que 

realiza uma detalhada reflexão sobre a produção dramatúrgica rodrigueana em Nelson Rodrigues 

Expressionista, em artigo publicado na Revista Cult, em 2000, relaciona a narrativa jornalística 

dos fatos diversos de uma metrópole a um estilo de conto quase surrealista, com a lente 

aumentada na miséria humana: 

 

 

                                                                    
8 CANDIDO, Antonio et al. A Personagem do Romance. In: A Personagem de Ficção. 10. ed. São Paulo: Perspectiva, 

2002. Cap. 4, p. 58. 

http://books.google.com.br/books/about/Nelson_Rodrigues_expressionista.html?hl=pt-BR&amp;id=ASo3HNwFaeEC
http://books.google.com.br/books/about/Nelson_Rodrigues_expressionista.html?hl=pt-BR&amp;id=ASo3HNwFaeEC
http://books.google.com.br/books/about/Nelson_Rodrigues_expressionista.html?hl=pt-BR&amp;id=ASo3HNwFaeEC
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Suas admiráveis A Vida Como Ela É... crônicas jornalísticas sobre os fait divers de uma 

grande metrópole, são, na verdade, contos, flashes concisos (seu espaço era demarcado 

no jornal), quase surrealistas, nos quais se juntam a elegância e a precisão da linguagem 

e a capacidade de recriar poeticamente a miséria humana, estabelecendo o jogo de 

aparências e simulações de nossa sociedade. (FRAGA, 2000, p. 54-55) 

 

O autor confirma que sempre houve preconceito quanto ao critério popular da obra de 

Nelson Rodrigues. Principalmente pelo veículo escolhido por ele, ou seja, um jornal de grande 

tiragem, que pretendia, sem falsos pudores, atingir o público menos exigente intelectualmente, 

utilizando todos os truques do gênero. É bem verdade que na questão estilística, tratava-se de 

um texto mais digerível pelo grande contingente dos leitores, em sua grande maioria 

trabalhadores da indústria e do comércio, que não tinham muito tempo para saborear os 

contornos de um conto propriamente literário, conforme afirma Luís Augusto Fischer, na 

comparação que faz com o jornalismo norte-americano: 

 
A Vida como Ela É..., título que por si já define uma intenção de fazer, no clima 

carioca, exatamente aquilo que o Daily Mail pregava: literatura rápida, para gente 

ocupada, com matérias de interesse humano que, mesmo sendo ficcionais, semelhavam 

reportagens, retratos da Vida Como Ela É. (FISCHER, 2009, p. 137) 

 

Por outro lado, era esse fator que tanto atraía a atenção dos leitores. Havia mais que 

uma fábula ali. A Vida Como Ela É... não só tratava das histórias conturbadas, mas o texto 

parecia proporcionar movimento, como em um filme. Empenhado em estabelecer ligações entre 

o teatro rodrigueano e o movimento expressionista alemão, Fraga9 relaciona os elementos que 

comparam a trama a uma espécie de roteiro cinematográfico, conforme aponta: 

 
O curioso é que essa estilização, tanto no verbal como no desenho das personagens, 

esteja, por obra e graça da maestria nelsonrodrigueana, em perfeita consonância com a 

pintura exata e precisa do ambiente muitas vezes sórdido e desagradável, quase 

naturalista [...]. Desfilam pelo palco a miséria e a mesquinhez dessa humanidade dos 

bairros populares cariocas, ao mesmo tempo que as redações da imprensa marrom, 

delegacias de polícia, casas funerárias, praia, futebol, salões de sinuca, ambientes de 

trabalho, seitas religiosas. São takes cinematográficos, editados com extremo requinte, 

não fosse o dramaturgo grande admirador do cinema. (1998, p. 158, grifos nossos) 

 
O mesmo recurso cênico-textual, acrescenta Fraga10, aparece mais tarde na peça 

Bonitinha, mas Ordinária ou Otto Lara Resende, de 1962, portanto bastante influenciada pela 

obra de contos, onde a ação se desenvolve velozmente, com a habitual divisão em quadros 

rápidos, utilizando recursos cinematográficos, tais como flash backs e projeções em telas 

                                                                    
9 FRAGA, Eudinyr. Nelson Rodrigues Expressionista. São Paulo: Ateliê Editorial, 1998. p. 158 
10 Ibidem., p. 169. 
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colocadas ao fundo. É a marca indelével de A Vida Como Ela É... na produção da dramaturgia 

rodrigueana posterior. O potencial performático do conto rodrigueano, capaz de fazer as pessoas 

imaginarem as cenas acontecendo enquanto liam, como um filme, foi um dos aspectos que 

complementou a forma popular de tratar os conflitos cotidianos na grande cidade.  

E é nessa condição de produtor de uma crônica efêmera, do conto popular, que 

Nelson Rodrigues irá explorar as mazelas da sociedade dos anos 50 em forte linha temática. A 

recorrência de histórias sobre a infidelidade, incesto, traição, assassinatos a queima roupa, 

depravações inesperadas povoavam o erotismo latente. Isso porque não havia uma linha escrita 

e impressa que explicitasse o detalhamento desses tabus. O conto era a matéria-prima para a 

fértil imaginação dos leitores. A maldade, se é que existia, não estava explícita, contrariando 

os inflamados pronunciamentos de Carlos Lacerda. O subentendido, o interdito característico 

dessa produção, ocultava detalhes sobre a ação transgressora dos personagens deixando, para 

a mente de seus leitores e leitoras, a tarefa de interpretar e (re) construir os enunciados 

propostos pelo autor a partir do livre arbítrio do uso de suas fantasias. Era a menção a um 

erótico que todos sabiam que existiam, porém parecia ser muito mais adequado imaginá-lo. Era 

um erotismo dito pela metade, sugestivo, induzido por frases curtas, inseridas em um estilo 

de escrever mais próximo à reportagem policial11. 

A partir das reflexões de George Bataille12 
sobre o erotismo, podemos chegar a 

importantes pistas sobre essa temática contida no cerne da obra de Nelson Rodrigues. Em seu  

importante livro sobre o assunto, o escritor e filósofo francês afirma que os estudos 

antropológicos de Lévi-Strauss são importantes e recuperam no tempo e no espaço o tabu do 

incesto. Mas não atingem profundamente o núcleo desse interdito elementar: o desejo sexual. 

Na pesquisa do antropólogo, a necessidade da doação/distribuição de mulheres nas 

comunidades estudadas, corresponde à ordenação econômica e social. Porém, Bataille vai além 

das questões civilizatórias. Essa percepção assemelha-se à forma como Nelson Rodrigues trata 

o tema do desejo sexual irrefreável, estreando-o em suas histórias de A Vida Como Ela É... e nas 

próximas produções ficcionais. Normas morais e religiosas, para Nelson, são uma espécie de 

pretexto controlador da violência dos impulsos sexuais que coincidiram, em última instância, 

com o medo que todos sentem da sexualidade.  Surge então o proibido, a culpa e o castigo.       

O filósofo Luiz Felipe Pondé em recente obra13  
se refere a Nelson Rodrigues como 

filósofo selvagem atribuindo ao autor a capacidade de enxergar na natureza humana o grande 

                                                                    
11 No capítulo sobre a análise, observaremos melhor essas características.  
12 BATAILLE, Georges. O erotismo. São Paulo: ARX, 2004, p. 50.  
13 PONDÉ, Luiz Felipe. A filosofia da adúltera – ensaios selvagens. São Paulo: LeYa, 2013.(E-book) 
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vazio proporcionado pela escravidão do desejo, conforme excerto a seguir: “ Nelson ao levar 

seus personagens à escravidão do desejo, ilumina como ninguém o beco sem saída de um corpo 

liberto das amarras morais. ” (pos. 340) 

Estaríamos assim acorrentados à ideia ilusória de que a satisfação dos desejos proibidos 

nos libertaria da prisão material do corpo. Partindo desse princípio, o autor cria em suas histórias 

a atmosfera propícia para o desnudamento dessas limitações humanas a partir dos casos 

inspirados na tragédia dos fatos jornalísticos. A única saída, ou seja, a única forma de redimir o 

ser humano a uma condição superior, equilibrando a balança, ocorreria pelo amor verdadeiro. 

É ele a entidade que irá salvar-nos de nossos instintos básicos, conforme aponta o psicólogo 

Salomão14, ao analisar a obra dramatúrgica rodrigueana: 

 
É ele [o amor] que liberta a mulher da dualidade canhestra, ao mesmo tempo q u e  retira 

o homem dos males tirânicos que o escraviza. Colocando de outra forma, é o Amor 

que tira homens e mulheres da condição de coisa, elevando-os a uma condição de pessoa. 

(SALOMÃO, 2000, p. 164) 

 

Em sua vida de bancas, A Vida Como Ela É... foi publicada, além de em Última Hora, em 

mais dois jornais, Diário da Noite e no Jornal dos Sports, de 1951 a 1961. No total, foram, 

aproximadamente, duas mil histórias em 10 anos. No início da década de 1960, a editora de 

José Ozon lançou, no Rio de Janeiro, o romance-folhetim Asfalto Selvagem que narrava os 

amores da protagonista Engraçadinha. Os volumes contavam com o prefácio de importantes 

intelectuais e poetas como Manuel Bandeira, Menotti Del Picchia, José Lins do R e g o , Gilberto 

Freire, entre outros (CASTRO, 308). Em seguida, a mesma editora lançaria os 100 contos 

escolhidos de A Vida Como Ela É..., em dois volumes, no ano de 1961. Porém, um ano antes, 

dado ao seu sucesso de vendas, A Vida Como Ela É... mudou de suporte e linguagem. Foi 

oralizada e vendida em disco pela gravadora Odeon, com um elenco das famosas novelas de 

rádio. Também se tornou programa radiofônico, sendo transmitido diariamente na Rádio Clube 

do Rio de Janeiro, às 23 horas. A narração foi de João Álvaro de Jesus Quental Ferreira, o ator, 

diretor e dramaturgo carioca Procópio Ferreira.  

Anos depois, teve um breve retorno aos periódicos impressos, mas dessa vez como versão 

em fotonovela, em dois contos ilustrados com fotografias de atores e atrizes e suas falas escritas 

em balões. Em 1993, a editora Companhia das Letras, em um movimento de redescobrimento 

e releitura do autor, reedita parte da obra rodrigueana. Com a organização do biógrafo Ruy 

Castro, publica dois   volumes de 50 contos cada: A Coroa de Orquídeas e outros contos de A 

                                                                    
14 SALOMÃO, Irã. Nelson Feminino e Masculino. Rio de Janeiro: Sete Letras, 2000. p 164. 
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Vida como ela é... e A Vida como ela É... O Homem proibido e outros contos,15 classificando 

a produção de Nelson Rodrigues catalograficamente como "contos brasileiros". 

Considerando os aspectos relacionados nesse capítulo, coloca-se a questão final: essa obra 

de contos, extensa, de estilo ágil, fruto de inúmeras simbioses entre realidade (matéria-prima 

jornalística) e ficção (conto adaptado), e de forte caráter rizomático para futuras adaptações de 

linguagem, seja internamente (nas peças do próprio autor) ou externamente (por outros co- 

autores no cinema ou televisão), estaria a serviço de um sistema propriamente literário na sua 

gênese? A análise de João Cezar de Castro Rocha16 
sobre a poética da emulação, aplicada à 

obra de Machado de Assis, pode nos dar algumas pistas. Segundo o autor, no sistema literário 

anterior à revolução romântica, o desejo de um escritor ser original seria indecoroso, pois 

reproduzir um modelo por imitação era louvável para seu reconhecimento junto ao público 

leitor. O oposto ocorre após o Romantismo, que valoriza a originalidade do escritor, seu 

talento individual, em detrimento dos modelos considerados de autoridade numa época 

determinada pelos gêneros. Em sua análise, Rocha batiza o termo poética da emulação e vale-se 

dele para atribuir a Machado de Assis uma versão intuitiva, subjetiva, anacrônica e sem sistema 

formal dessa emulação pré-romântica. Para ele, Machado compreendeu bem a diferença entre o 

artista e o homem de talento. A partir do conto Habilidoso, publicado inicialmente em 1895 na 

Gazeta de Notícias (RJ), Rocha nota o entendimento dessa diferença, presente na concepção 

machadiana a respeito da valorização da técnica: “ O artista somente se realiza ao triunfar sobre 

o artesão talentoso; no fundo o artista não se desenvolve em virtude de seu talento, mas ao resistir 

à felicidade proporcional pela vocação. ” (ROCHA, 2013, p.166)  

Segundo Rocha, Machado, em seu contexto, compreendeu essa relação e passa a 

exercitá-la com maestria em sua obra, mas não de forma sistematizada, a partir da pura 

imitação. Ele mistura diversas tendências e influências do cotidiano, sem aprisioná-las a gêneros 

literários específicos, cunhando assim, sua rica obra autoral. Para nós, esse mesmo conceito 

pode ser aplicado a Nelson Rodrigues. O fato deste autor se valer de diversos estilos literários 

consagrados, como o Realismo Russo, por exemplo, procurando emulá-los sem critérios formais, 

mas pela repetição da técnica e não do gênero, adequando-a ao seu cotidiano como jornalista, 

é o que determina a poética de sua obra. Afinal, para se lançar como ficcionista, Nelson 

precisava iniciar sua produção com um repertório aceito pelo senso comum. Se confiasse demais 

em seu talento, correria o risco de ser devorado por escritores medíocres, mas em dia com as 

                                                                    
15 ANEXO D. 
16 ROCHA, João Cezar de Castro. Machado de Assis: por uma poética da emulação. 1ª edição. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2013. 
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discussões teóricas literárias da época. Ele sabia se situar, compreendia muito bem as regras do 

jogo. É então que se assume como contista popular, emulando a voz do cidadão comum, trazendo 

à tona suas questões cotidianas, principalmente ligadas à sexualidade reprimida, ao desejo sexual 

escamoteado pela farsa cotidiana. Mais ou menos como quando fazia folhetins na pele de Suzana 

Flag, pseudônimo feminino estrategicamente criado para receber a atenção do público masculino. 

Como uma esponja, absorvia o desejo do público, para, em seguida, como autoridade no gênero, 

transformá-lo em obra ficcional. Mais adiante veremos como essa característica constitui-se como 

grande potencial de adaptabilidade de sua obra. Antes, porém, iremos examinar no próximo 

capítulo um pouco do contexto da televisão, meio que realizou a principal adaptação de sua obra 

de contos. 
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3. A TV NO BRASIL – LINGUAGEM HÍBRIDA 

A primeira parte deste capítulo propõe uma visão panorâmica sobre o Brasil e o 

mundo visando contextualizar as condições de desenvolvimento da televisão aberta 17 
brasileira 

na década de 90, período em que o seriado A Vida Como Ela É..., objeto deste estudo, foi 

produzido e veiculado, aos domingos, no programa Fantástico, da Rede Globo de Televisão, no 

ano de 1996. 

Historiadores e especialistas da área classificam a década de 90 como um divisor de águas 

no cenário político internacional. Com o desfecho da Guerra Fria, novas perspectivas 

mercadológicas encontram ampla expansão dentro do chamado processo de globalização. O 

crescente aumento dos computadores domésticos, consolidando o ambiente informatizado, 

amplia o fluxo de informação e cria uma nova dinâmica de parcerias entre conglomerados 

comerciais em estruturas transnacionais. No Brasil, tais mudanças impactaram profundamente 

as perspectivas do espaço social, político e econômico, construindo novos diálogos com o 

ambiente internacional a ponto de reconfigurar o cenário nacional. Essa dificuldade de percepção 

sobre as fronteiras nacionais, resultantes dos emergentes mercados globalizados, prenunciava a 

era de uma mídia sem amarras, sem submissão às vontades do Estado, como nas décadas de 

60 a 80, mas consolidada pela livre concorrência baseada na ampliação do número de 

emissoras de TV e novas tecnologias, com a chegada da TV Paga, ou TV por assinatura. 

Outro aspecto a acrescentar nesse cenário foi a forte tendência da convergência de produtos e 

serviços de telefonia e dados móveis a partir da exploração comercial da internet, em 1995. A 

privatização do Sistema Telebrás, ocorrida em 1998, prenunciava a entrada de grupos 

internacionais na prestação de telefonia fixa e móvel. É o início da era de pré-digitalização, em 

meio a novas perspectivas técnicas e comerciais que configuram uma multiplicidade de ofertas 

de produtos midiáticos. 

Retrospectivamente, a TV Aberta no Brasil passou por fases distintas ao longo das suas 

primeiras décadas de existência. Historicamente, nasceu de forma elitista, em 1950, quando o 

empresário das comunicações Assis Chateaubriand criou a TV Tupi em São Paulo, limitando o 

acesso da programação, basicamente formada por programas transmitidos em tempo real 

(síncronos), aos poucos que possuíam condições financeiras para adquirirem um aparelho 

17 Consideraremos TV Aberta a programação televisiva gratuita, gerada por uma emissora que possui concessão para 

explorar o serviço de radiodifusão em todo território nacional por tempo determinado. A chamada TV Paga, de 

programação restrita a assinantes, é regulamentada apenas em 1995 pela Lei 8.977/95. Em setembro de 2011, essa 

Lei foi substituída pela Lei 12.485/11, a lei de Serviço de Acesso Condicionado, vigente atualmente.  
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receptor, ou televisor. Era um Brasil com dois terços de população rural e com um poder 

aquisitivo ainda longe da posse da "novidade tecnológica". No período de 1964 a 1975, 

período de ditadura militar, surgiram as redes nacionais e novidades como o videoteipe, aparelho 

que permitia gravar imagens e editá-las posteriormente, antes de veiculá-las. O equipamento 

propiciou inúmeras possibilidades na novata linguagem televisual. Esse e outros recursos foram 

capazes de realizar cortes (edições) posteriores às gravações permitindo a completa 

manipulação de imagens e sons. Com esse recurso, a televisão deixa de depender do rádio e do 

teatro e passa a desenvolver sua própria linguagem. Como sabemos, essa possibilidade de 

montar e distribuir conteúdos gravados, multiplicou os chamados formatos televisivos e foi o 

primeiro passado para a construção das redes nacionais de transmissão. Mais adiante 

verificaremos a importância desse período no desenvolvimento da teledramaturgia brasileira, 

apoiada na literatura nacional. 

De 1985 a 1990, em lento período de redemocratização nacional e de forte apoio à 

expansão das redes nacionais de televisão por satélites, iniciada na década de 70 pelos governos 

militares, a televisão brasileira começa a incrementar suas produções e impor padrões de 

qualidade destacando-se, principalmente, a Rede Globo de Televisão que nasceu em 1965 

com apoio da ditadura militar e do capital estrangeiro do grupo norte-americano de comunicação 

Time Life, cuja forte tradição e expertise televisiva nos Estados Unidos foram decisivos na 

consolidação da emissora carioca como líder de audiência. Grosso modo, podemos dizer que 

esses primeiros 30 anos serviram para desenvolver e estabilizar o modelo de negócio da televisão 

Aberta no Brasil. 

A década de 90, no entanto, trouxe novos desafios para o padrão hegemônico televisivo 

até então adotado. O principal deles foi manter seu modelo de negócio, apoiado no princípio 

da aferição de audiência de programação como base para receitas da publicidade comercial.  No 

governo do presidente eleito Fernando Collor de Mello (1990 a 1992), com crescimento 

populacional na ordem de 11,6% em 10 anos, o percentual de domicílios com aparelhos de 

televisão se multiplicou. Cresceu quatro vezes mais do que a população, chegando a um total 

geral de 45%. Tal aumento justifica-se principalmente em função do Plano Real que, lançado 

em 1994, prometia controlar os preços ao consumidor e suavizou o cenário da hiperinflação 

permitindo uma situação econômica mais estável e favorável ao consumo de bens que eram 

introduzidos no mercado nacional pela economia globalizada. A estabilização da moeda, a 

partir da segunda metade da década, gerou uma onda de otimismo na economia nacional. O 

país vivia uma euforia de consumo com a entrada dos produtos do exterior que vinham ganhar 

mercado interno. Consequentemente, aumentava o investimento de anunciantes em mídias e, 
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estas por sua vez, nas programações televisivas. Segundo dados estatísticos, entraram no 

mercado televisivo, entre 1994 e 1997, cerca de dois milhões de reais. O impulso tecnológico 

nesse período foi intenso e estimulou diretamente a convergência entre telecomunicações e 

informática, criando novos equipamentos e reunindo os já existentes. Além disso, entram novos 

agentes no mercado comunicacional, com especial destaque às operadoras de TV por 

assinatura, por cabo e satélite, voltadas a públicos mais fracionados. Desta forma, a segmentação 

passa a ser uma nova opção no mercado de mídias. Frente a esse aspecto, as produções 

generalistas das televisões de então, passaram por uma forte fase de adaptação e modelos 

alternativos. O foco na audiência massiva, com grandes investimentos em produtos para um 

consumidor mais amplo, evidenciou a necessidade de construir uma programação que 

agradasse as camadas da população com poder aquisitivo mais baixo, investindo em 

conteúdos mais apelativos, conforme análises sobre essa fase: 

 
Na verdade, as redes convencionais tentaram e continuaram tentando, mas cada vez é 

menos provável atingirem a todos indiscriminadamente com uma programação que 

engloba a vários públicos. Se, contudo, isso já foi possível no passado, quando não 

havia os canais segmentados pagos, atualmente tratava-se de uma proposta cada vez mais 

difícil de executar. A tentativa da TV Aberta, em especial nesta década, foi popularizar a 

programação como contraponto à diferenciação, com o intuito de atingir o público com 

menos condições econômicas de consumir outros meios. Proliferaram tragédias, dramas 

de toda ordem e sexo de forma apelativa, banalizando sentimentos e situações. 

(RIBEIRO, 2010, p. 225) 

 

 

Se, por um lado, se evidencia a crescente oferta de produtos desterritorializados dentro 

das programações das TVs Pagas, por outro, os canais abertos investem fortemente em programas 

de apelo fácil, abusando de tragédias da vida privada, amplamente veiculadas em telejornais de 

caráter sensacionalista. Apesar de a relação manter-se assimétrica, destacando-se a 

preponderância norte-americana no mercado de TV, a globalização é um movimento 

multidirecional em que a cultura encontra outros horizontes de universalização e recria suas 

singularidades, conforme nota Ianni: 

 

O que era local e nacional pode tornar-se também mundial. O que era antigo pode 

revelar-se novo, renovado, moderno, contemporâneo. Formas de vida e trabalho, 

imaginários e visões do mundo diferentes, às vezes radicalmente diversos, encontram-
se, tencionam-se, subordinam-se, recriam-se. (IANNI, 1996. p. 29) 

 

Dentro desta perspectiva, surgem novos formatos televisivos e o padrão de qualidade 

internacional obriga as emissoras de Televisão Aberta a investirem pesadamente em suas 

produções visando a uma adequação de conteúdos. Além disso, a TV por Assinatura no Brasil 

trouxe mudanças estruturais, interferindo tanto na construção dos padrões estéticos quanto no 
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próprio modelo de negócios. Foi um serviço que adentrou no mercado brasileiro buscando 

atender a um segmento de mercado desassistido pela Televisão Aberta e também atuando para 

gerar novos hábitos de consumo como, por exemplo, opções para quem gosta só de filmes, 

séries, desenhos, jornalismo, cultura, música, erotismo, documentários e viagens, entre muitas 

possibilidades ainda em aberto. A chegada desse serviço, mais tarde agregando telefonia fixa e 

banda larga, realmente pegou no Brasil. Segundo dados da Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL), em dezembro de 2014, havia por volta de 20 milhões de 

assinantes no país18. 

Tal cenário econômico e tecnológico obrigou as emissoras tradicionais a travarem uma 

verdadeira guerra por audiência. A principal delas, a Rede Globo de Televisão, foi a que 

sofreu o maior abalo. A emissora fundada pelo jornalista Roberto Marinho, ex-patrão de Nelson 

Rodrigues, passou a perder a audiência hegemônica que conquistara nas décadas anteriores. 

Perdeu cerca de dez pontos percentuais entre 1994 e 1998. Em 1994, segundo dados do 

IBOPE, a audiência geral da emissora líder era de 63%; em 1997, 53%. A maior queda foi 

entre as vinte e duas horas e meia-noite, baixando de 57% para 44%, de 1995 a 1997. Enquanto 

isso, as principais emissoras concorrentes cresceram apostando, principalmente, em formatos 

populares e apelativos como o Programa do Ratinho, do apresentador Carlos Massa, no SBT, 

alvo da maior negociação da história da TV brasileira, envolvendo uma multa de R$ 34 milhões 

na sua transferência à TV Record. A perda de audiência no horário nobre mexeu com os brios 

da Rede Globo. Essa situação já vinha ocorrendo gradualmente, desde o começo da década, 

quando foi lançada a novela Pantanal, pela TV Manchete, produção que se apropriou de uma 

fatia considerável do público consumidor de telenovelas. Em meados da década de 90, a Globo 

se viu em um dilema: seria possível manter a qualidade de suas produções em programas 

nacionais, de apelo popular, para recuperar sua audiência?  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
18 Extraído de http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalNoticias.do?acao=carregaNoticia&codigo=34484 



32 
 

 

3.1  Linguagem da teledramaturgia brasileira - empréstimos 
 

 

Antes de respondermos ao supracitado questionamento, daremos um passo anterior para 

verificarmos algumas questões referentes ao contexto de criação do meio televisual e aos 

conteúdos baseados em literatura que ele se apropria e difunde. Falar da íntima relação entre a 

literatura e televisão é uma forma de entender como esse meio de comunicação se tornou tão 

popular no Brasil. Desde sua origem, a televisão apropriou-se de linguagens já estabelecidas 

para criar a própria. Primeiro, o teatro, com o teleteatro na TV Tupi. A dramaturgia televisiva 

ainda engatinhava nessa fase que tinha como principais características a simplória captação de 

imagens e sons por poucas câmeras e alguns microfones e a transmissão direta, síncrona, de 

peças de teatro de autores mundialmente renomados, como Shakespeare, encenadas em 

improvisados estúdios. Também complementava essa fase a linguagem oralizada do já 

consolidado rádio, influenciando o jornalismo e a propaganda. Mais tarde, já na fase do 

videoteipe, a teledramaturgia, inspirada no folhetim impresso, talvez seja o produto, digamos 

assim, que mais traduz a característica desse meio, como aponta Arlindo Machado: “ Enquanto 

o cinema incorporou a estrutura orgânica e coerente do romance oitocentista, a televisão optou 

pela estrutura quebrada e solta do folhetim. ” (MACHADO, 1995, p. 109). 

Segundo o pesquisador, a chave de interesse despertado pela programação de TV 

está na técnica do corte e que consiste em interromper uma ação no momento em que se forma 

uma tensão. Seccionado o relato no momento preciso em que o espectador mais quer a 

continuação ou o desfecho, a programação de TV excita a imaginação do público: o corte, 

o suspense emocional, abrem brechas para a participação do espectador, convidando-o a prever 

o posterior desenvolvimento da trama.  Machado (1995, p.110) arrisca dizer, inclusive, que 

ninguém suportaria uma novela de TV que fosse apresentada de uma vez só, sem interrupções e 

sem os nós de tensão que viabilizam o corte. 

A esta característica intrínseca do meio, Jesus Martin-Barbero (1997, p. 49), acrescenta 

que o folhetim, na Europa do século XIX, foi destinado a conquistar as camadas mais populares 

da sociedade de massa emergente. Com isso, percebe-se o surgimento de um novo tipo de 

escritura a meio caminho entre a informação e a ficção. Ou seja, o corte, a fragmentação, a 

serialização aliada ao consumo de bens culturais já consagrados como a literatura canônica em 

meio a notícias de telejornais proporcionou à televisão brasileira senão um meio estruturado em 

sua plataforma tecnológica e comercial, uma forma de consolidação de seu papel estruturante 

na identidade nacional. 
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Historicamente, o meio televisivo, inicialmente precário e visto como elitizado ou 

culturalmente menor, desenvolveu-se agregando características de outros formatos. É da mistura 

deles que a linguagem da televisão nasce híbrida. A literatura, o teatro e principalmente o cinema 

e o rádio - esse último considerado o mais avançado meio de comunicação do início do século 

XX - influenciaram a TV tanto em termos técnicos e estruturais, como empresas, quanto na 

composição de seus conteúdos e no formato de apresentação fragmentada da programação. Desde 

o início, dentro da produção seriada, despontam as telenovelas como produto de maior retorno de 

público e de substancial investimento dentro das emissoras. Na primeira década após surgimento 

da televisão no Brasil, todas as telenovelas produzidas não tinham periodicidade diária. Eram 

exibidas duas a três vezes por semana em capítulos de cerca de 20 minutos, transmitidas ao 

vivo.  

A primeira telenovela adaptada de texto literário foi Senhora, de José de Alencar. Perdiam, 

em prestígio, para os teleteatros. Nesse período, até por volta de 1963, 60% dessas produções 

eram adaptações literárias, muitas delas de romancistas brasileiros. Sandra Reimão19 
nos 

apresenta pesquisa sobre as correlações encontradas entre a literatura e adaptações para 

televisão no período de 1951 a 1963 informando que das 164 produções, cerca de 95 eram 

adaptações literárias, sendo que, 16 delas, configuravam-se na tradução audiovisual de obras de 

autores brasileiros como, além de José de Alencar, Machado de Assis e Jorge Amado. Pertencem 

a essa fase as telenovelas Senhora e Diva, de José de Alencar (TV Paulista, Canal 5), Éramos 

Seis, de Maria José Dupré (adaptada em duas versões pela Record e Tupi) e Gabriela, de 

Jorge Amado (Tupi, 1962). Até 1960, apenas 12 cidades brasileiras tinham emissoras de televisão, 

restringindo assim a difusão desse conteúdo a algumas capitais. No período posterior, de 1963 a 

1969, a quantidade de adaptações diminui. De 167 produções, apenas seis eram adaptações 

literárias. Era o momento em que, de fato, a televisão inventava seu próprio estilo, a época das 

grandes experimentações de linguagem televisual. Isso é atribuído ao advento do videoteipe20, 

conforme citamos anteriormente, e ao aparecimento de n o v o s  autores, diretores e atores de 

teledramaturgia que praticamente "inventaram" uma nova tele-linguagem adaptada ao recém-

criado meio.  

 

 

                                                                    
19 REIMÃO, Sandra. Livros e Televisão: correlações. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2004, p. 20 - 29. 
20 O videoteipe (videotape, em inglês) foi um equipamento inovador, pois era capaz de gravar as imagens captadas 

pelas câmeras em fitas magnéticas para posterior corte e montagem nas chamadas ilhas de edição, normalmente 

compostas de dois desses aparelhos ligados a uma mesa de som e um gerador de efeitos e caracteres.  
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Esses recursos permitiam a troca de produções entre as emissoras afiliadas, por meio 

da distribuição de fitas21. No Rio de Janeiro, em 1963, Nelson Rodrigues inaugurava a primeira 

telenovela diária gravada, A Morta sem Espelho, de sua autoria e desenvolvida para televisão22. 

O Direito de Nascer (Tupi, de 1964 a 1965), novela feita sob medida para a televisão bem 

como Beto Rockfeller (Tupi, 1968), praticamente estabeleceram o modelo de teledramaturgia 

brasileira durante a década de 60 e anos posteriores. Ainda em 68, a ditadura militar, que 

governava o país desde o golpe de 1964, impõe o Ato Institucional n
o 

5 (AI-5). Com isso, em 

nome da segurança nacional, os governos militares investem em uma rede de microondas que 

iria irmanar o Brasil. Tirando partido dessa situação, a Rede Globo de Televisão passa a ser, 

em 1969, a primeira emissora de televisão a veicular conteúdos em tempo real, de forma 

síncrona, na maioria dos estados brasileiros. O modelo da programação sanduíche (Jornal 

Nacional, transmitido entre duas telenovelas), foi uma deliciosa experiência adquirida pela 

Globo nessa fase. A estratégia foi – e ainda é - a principal fonte de audiência, e receita da 

rede pois conseguiu catalisar com eficiência os anseios da família brasileira.23 
As pessoas 

passam então a ver um Brasil na televisão, um país imaginário construído pela gravidade das 

matérias jornalísticas do Jornal Nacional e pelos sonhos e desejos do mundo das telenovelas. 

Na década de 70, essa tendência se consolida com sucessos como Irmãos Coragem (Globo, 

1971), de Janete Clair, principal autora da Globo na década, cujo objetivo em lançar essa 

espécie de western brasileiro foi cativar o público masculino.  

A partir de 1975, o Estado24 
assume papel de mecenas e incentiva a produção nacional. 

A TV Globo volta então a produzir adaptações de romances tais como Helena, de Machado de 

Assis, Senhora, de José de Alencar e O Alienista, também de Machado, além de Gabriela Cravo 

e Canela, versão de 1975 do diretor Walter George Durst. A década de 70 consagra a TV 

Globo como rede hegemônica no país. Hegemonia que se ampliou a partir de 1983 por meio 

de transmissão via satélite chegando a 98% dos municípios brasileiros, inflacionando assim as 

produções nacionais, fazendo com que canais como SBT – Sistema Brasileiro de Televisão – do 

empresário Silvio Santos, recorressem às produções importadas, principalmente do México. 

Assim, a TV Globo seguiu na liderança da teledramaturgia nacional com sucessos estrondosos 

de audiência como Dancin’Days (1978), Água Viva (1980) e Vale Tudo (1989). Entre 1980 e 

1990, as grandes redes ainda apostavam em adaptações. A Rede Globo produziu nesse período 

                                                                    
21 Transportadas por via terrestre. As primeiras redes nacionais de transmissão desenvolvidas pela Embratel datam de 

1969. 
22 FERNADES, Ismael. Telenovela Brasileira, Memória, 3 ed. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 39. 
23 A expressão horário nobre, compreendido entre 18h e 23h, surge nesse período. 
24 Plano Nacional de Cultura (PNC), formulado pelo ministro Ney Braga e pelo Conselho Federal de Educação. 
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oito telenovelas, entre elas, adaptações baseadas em obras de Érico Veríssimo (Olhai os Lírios 

do Campo, 1980) a Nelson R o d r i g u e s  (O Homem Proibido, 1982). Já a TV Manchete 

produziu duas enquanto a TV Cultura, da Fundação Padre Anchieta, de São Paulo, consagrou-

se como a emissora que mais produziu essas adaptações literárias, chegando ao importante 

patamar de quinze conteúdos na década de 80. A década seguinte, de 1990 a 1997, promove 

apenas seis adaptações de romances brasileiros feitas em telenovelas nas redes de TV. Na 

verdade, essa década marca uma nova orientação no que tange ao formato básico das 

adaptações literárias. Surge uma tendência de encurtamento desses conteúdos. O formato da 

minissérie é adotado para esse tipo de padrão de ficção televisiva. O novo tratamento intensifica 

o acabamento técnico e artístico das produções, mas limita a exibição dos episódios em poucas 

semanas. Marcam essa nova fase produções que alcançaram grandes resultados em termos de 

qualidade e audiência tais como Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa (Globo, 

1995), Agosto, de Rubem Fonseca (Globo, 1993), Memorial de Maria Moura, de Raquel de 

Queiroz (Globo, 1994) e Engraçadinha, de Nelson Rodrigues (Globo, 1995). Tal formato 

abrange o objeto de análise desta tese, a série de contos adaptados como quadros, exibidos no 

programa Fantástico, A Vida Como Ela É... Progressivamente, a partir do final dessa década, 

a presença de autores consagrados da literatura vai diminuindo de quantidade nas redes 

nacionais de TV Aberta. Tal fenômeno é explicado pela pesquisadora como uma espécie de 

empréstimo temporário de prestígio da literatura nacional à televisão. Ela resume o fenômeno 

em dois períodos: 

 

As correlações entre telenovelas e romances de autores brasileiros parecem ter 

passado, em linhas amplas, por dois momentos bem distintos: até o final dos anos 1970, 

grosso modo, a literatura nacional, embora de oscilante presença, serviu tanto para 

fornecer temáticas e modelos narrativos quanto para emprestar prestígio cultural às 

telenovelas no conjunto da programação de TV. No segundo momento, que se inicia em 

fins dos anos 70 e se consolida nos anos 1980 e 1990, parece que as telenovelas nacionais 

já afirmadas como produtos comerciais, como linguagem e como de prestígio da TV 

brasileira, não precisam mais (nem do ponto de vista narrativo, nem como "aura") se 

basearem em romances. E mais do que isso, a partir de então, parece que mesmo 

quando se tem telenovelas que se baseiam em obras literárias, essa origem é cada vez 
menos enfatizada. (REIMÃO, 2004, p. 29) 

 

A ênfase menor aos romancistas consagrados da literatura brasileira, constantemente 

alardeados nas primeiras produções, prenunciava o apogeu da linguagem televisiva em seu 

modelo de produção, programação e negócio. Os processos de produção audiovisual, bem 

como as novas técnicas desenvolvidas por equipes profissionais em seus arrojados equipamentos 

de gravação e edição, as redes nacionais de satélites, enfim, esses elementos combinados 

permitiram reconfigurar o hábito de ver televisão. E isso se deu a partir de um cardápio de 

conteúdos adaptados em novos formatos televisivos, mais curtos. A autoria da obra desloca-se 
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lentamente para a mídia. É a TV quem diz como, quando e o porquê conhecer a grande literatura.  

A estratégia adotada contém uma íntima relação entre as duas linguagens. Umas delas é o 

fato de que tanto a literatura quanto a televisão podem ser utilizadas como elementos de 

aprendizagem popular, na medida em que possibilitam transmitir ao público valores, hábitos 

sob a égide da descrição dos costumes, da cotidianidade, pela inter-relação com a realidade. 

Outro aspecto é o sentimento de nacionalidade que passa pelas narrativas literárias e televisuais, 

produzidas para grandes massas que conseguem criar e manter referenciais comuns, o que 

proporciona o estabelecimento de valores comuns de um povo, entrando na composição da 

memória coletiva. Conforme aponta Antonella Rita Roscilli, em sua pesquisa sobre a imigração 

italiana no Brasil, na adaptação do romance Anarquistas Graças a Deus, de Zélia Gattai, para 

minissérie de mesmo nome, produzida pela TV Globo, nos anos 80: 

 

Dessa forma, a televisão destaca-se na constituição do sentimento de nacionalidade, pois 

constrói/desconstrói mecanismos que permeiam a constituição de discursos sobre os 

mais diversos aspectos da sociedade - sociais, culturais, econômicos -, dando-lhes 

sentido, atribuindo-lhes valor, organizado-os, estabelecendo vínculos, mesmo que seja 

pela contradição, pela negação ou pelo esquecimento. (ROSCILLI, 2011, p. 81) 

 

Estabelecida a relação com o público, podemos afirmar que as grandes obras literárias 

brasileiras seriam metáforas da nação e a interpretação delas, seguindo um processo de 

transposição semântica, como veremos a seguir; elas seriam a própria nação e não apenas uma 

representação dela. 

Além da telenovela, conforme verificamos, na segunda metade da década de 90, foram 

desenvolvidas outras criações consagradas na ficção televisiva voltadas para as adaptações 

literárias como o unitário, produto levado ao ar de uma só vez e que narra, em aproximadamente 

uma hora, uma história com começo, meio e fim; o seriado, produção dividida em capítulos 

independentes, mas que ao mesmo tempo são conectados entre si por conservar algum 

elemento como a temática, por exemplo, e, enfim, a minissérie, narrativa que conta uma história 

de maneira contínua tal como a telenovela, porém fundada em apenas uma trama central e com 

duração muito menor. 

Dos quatro principais gêneros citados acima, nos interessa o segundo, o seriado. Dentro 

dessa classificação, estudaremos, nos capítulos posteriores, a adaptação episódica de A Vida 

Como Ela É.... Como veremos, a partir de 40 contos, foram produzidos episódios padronizados 

em oito minutos de duração, em histórias independentes, sem relação com as anteriores nem 

as posteriores, e veiculados semanalmente como quadros especiais do programa dominical 
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Fantástico25, da Rede Globo. Compreender as possíveis relações entre esse formato de adaptação 

e sua respectiva veiculação na TV é o propósito do próximo capítulo. 

 

 

3.2  O programa Fantástico - o show da vida fragmentada 

 

 
Em 1966, um ano após sua criação, a TV Globo procurava estruturar sua equipe de 

profissionais para competir com as demais emissoras e melhorar a qualidade de sua programação 

em meio à baixa qualidade das produções de gosto popularesco veiculados na televisão. Entre 

as principais concorrentes, figurava a TV Excelsior, do Grupo Simonsen, e a TV Tupi, que 

encabeçavam, respectivamente, as audiências no eixo Rio/São Paulo. Roberto Marinho já tinha 

apoio do grupo Time Life e um de seus principais executivos, Joe Wallach, cuidava da área 

financeira da emissora. Em um lance ousado, o grupo de Marinho resolveu contratar o executivo 

da concorrente Walter Clark e concedeu a ele a direção geral. No ano seguinte, Clark contrataria 

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, conhecido por Boni, para dirigir a área de programação e 

produção da emissora. Os dois fizeram uma revolução na programação da emissora. Implantaram 

um modelo de negócio, baseado na valorização do segundo televisivo como unidade de receita 

publicitária. Esse modelo, alicerçado nos conceitos da horizontalidade e verticalidade da grade de 

programação26, já utilizado pela TV Excelsior, permitiu a criação de faixas horárias temáticas ao 

longo da semana, definindo públicos específicos para cada momento do dia. Essa forma de 

"navegar" na programação é o que caracteriza o meio televisivo aberto até hoje, como define 

Arlindo Machado em seu conceito sobre os três cortes televisivos: 

 
Há, em primeiro lugar, a "montagem" interna do programa [...]. Há uma outra 

"montagem", a nível de macroestrutura da televisão, que faz coexistir o programa strictu 

sensu com os breaks comerciais e outras interrupções, além de amarrar cada capítulo ou 

unidade com sua continuidade no dia seguinte. Por fim, há a "montagem" que o próprio 

espectador realiza, com sua unidade de controle remoto, pulando de um programa para 

outro. (MACHADO, 1995, p. 108) 

 

 
 

 

                                                                    
25 No site Memória Globo, o programa é definido como dominical em forma de revista eletrônica, um painel dinâmico 

do que é produzido numa emissora de televisão: jornalismo, prestação de serviços, humor, dramaturgia, 

documentários, música, reportagens investigativas, denúncia, ciência, além de um espaço para a experimentação de 

novas linguagens e formatos. O programa tem cerca de duas horas de duração e é dividido em sete blocos. 
26 Entendemos a grade de programação horizontal como a ordem que estabelece a exibição dos conteúdos em dias da 

semana enquanto grade vertical organiza esses mesmos conteúdos em horários sucessivos ao longo do dia. 
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Essas práticas permitiram a sistematização e o aumento da venda de espaço publicitário, 

além da fidelização do público. Aliás, é de Walter Clark, Boni e o jornalista Armando Nogueira 

a ideia de levar ao ar um telejornal entre duas telenovelas, modelo clássico de programação 

adotado até hoje por diversas emissoras brasileiras. Também foi autoria de Clark e Boni a 

estruturação do núcleo de produção de novelas da TV Globo e a criação de diversos programas 

de referência na TV como os programas Globo Repórter e Fantástico, ambos de 1973. Dessa 

fase, nos interessa, em especial, descrever um pouco do processo de criação do formato desse 

último programa, sua proposta e suas principais características de linguagem a fim de 

compreender melhor o espaço delimitado e fragmentado que a emissão da televisão destina, 

principalmente, aos universos fictivo e real. 

Desde sua gênese, o programa Fantástico foi um dos principais expoentes da 

renovação estética que marcou a linguagem da televisão na década de 70. O programa estreou 

no dia 05 de agosto de 1973 com a direção geral de Augusto César Vanucci, tendo em sua equipe 

figuras que se consagrariam como Maurício Sherman, Walter Avancini e o próprio Armando 

Nogueira. Cada edição dominical oferecia uma "feliz combinação" de informação jornalística 

com números musicais e humorísticos. Boni narrou em seu livro de memórias como foi o 

processo de criação do programa: 

 
Eu e Borjalo jantávamos juntos todos os domingos e nos vinha sempre à cabeça a ideia 

de uma revista dominical. Mas eu não queria apenas um programa de reportagens com 

números musicais entremeados e sim uma coisa que reunisse tudo o que a televisão 

fazia, com notícias, reportagens, música, humor, circo, dramaturgia e curiosidades. 

Enfim, um mosaico com todas as peças costuradas entre si para formar uma unidade. 

(SOBRINHO, 2011, p. 304) 

 

Em formato de magazine eletrônico, inspirado no norte-americano Sixty Minutes, o 

semanal mesclava grandes reportagens com tonalidades exclusivas ou meramente 

sensacionalistas, como matérias especiais sobre técnicas de congelamento humano, doenças 

incuráveis, assassinos implacáveis, e números musicais de artistas nacionais e internacionais. Em 

suas primeiras décadas, o programa revelou diversos cantores e compositores de grande expressão 

nacional como Raul Seixas e Ney Matogrosso, que se apresentavam em cenários especiais. 

Também trouxe entrevistas históricas como a concedida pelo senador Edward Kennedy sobre a 

morte de seu irmão, o presidente John Kennedy, assassinado em 1963. Durante muitos anos, o 

programa contou com a direção de Manoel Carlos, um dos principais diretores de teledramaturgia 

da casa, e possuía um tom melodramático em sua unidade geral. Outra atração do programa eram 

as ousadas vinhetas de abertura, apoiadas em refinadas técnicas d e  computação gráfica do 

designer austríaco Hans Donner. Enfim, o formato que mesclava informação com entretenimento 
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sofisticado foi consagrado pelo público brasileiro. Nesses 45 anos, permanece como líder do 

horário nobre aos domingos. 

 

 

3.3  A comunicação televisual: realidade ficcional 
 

 

 

A relação entre ficção e realidade que caracteriza o programa Fantástico, nos parece 

familiar em vista do histórico apontado no capítulo anterior sobre a gênese da coluna A Vida Como 

Ela É..., no jornal Última Hora. Sabemos que esses contos nasceram da intenção de romancear 

fatos reais, mas que ganharam contornos puramente ficcionais pelo talento literário de Nelson 

Rodrigues. Também serviram para alavancar a vendagem dos jornais em que fora m publicados 

na imprensa carioca ao longo de 10 anos. Além disso, tratando-se de uma mídia que tem como 

particularidade mostrar imagens que pertencem a todos os gêneros e que se dedica a embaralhá-

los, misturando realidade e ficção ao sabor da sua programação, temos assim no encontro 

entre as duas mídias, programa de TV e jornal, paralelos que podem nos ajudar a entender 

melhor a proposta da veiculação do conteúdo rodrigueano adaptado dentro do programa em 

questão.  Para isso, é necessário compreender inicialmente um quadro conceitual referente à 

comunicação televisual. Em sua proposição metodológica para analisar programas de televisão, 

Jost27 adverte que, diferentemente do que ocorria no passado, não é mais suficiente olhar as 

imagens produzidas para comprendê-las e analisá-las, reduzindo-as a códigos e subcódigos, como 

na semiologia dos anos 60. Em vez disso, é necessário compreender o gênero televisual como 

fundamento inteligível. Nessa perspectiva, é necessário inserir a imagem como signo, uma 

representamem, como diz Pierce, que reenvia a um objeto e que não significa a não ser 

construindo no espírito daquele que a olha, um interpretante, isto é, um outro signo mais 

desenvolvido (2007, p. 91). Dessa forma, todo gênero de televisão repousa sobre a promessa de 

uma relação com um mundo, cujo modo ou nível de existência condiciona a adesão ou a 

participação do receptor. Ou seja, um conteúdo audiovisual é construído pelo destinador em 

função de um tipo de crença cujo sentido não pode ser interpretado por aquele que o recebe sem 

uma ideia previsível do tipo de ligação que o reuniu à realidade.  Por isso, Jost (2007, p. 92-93), 

para melhor compreendermos a intelecção do fluxo audiovisual, propõe o entendimento de três 

                                                                    
27 JOST, François. Para Além da Imagem, o gênero televisual: Proposições metodológicas para uma análise de 

programas de televisão. In: DUARTE, Elizabeth Barros; CASTRO, Maria Lilia Dias de (Org.). Televisão: Entre o 

Mercado e a Academia II. Porto Alegre: Meridional/sulina, 2007. Cap. 9. p. 89-102. (Estudos sobre Audiovisual). 
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mundos que coexistem nas programações das emissoras de TV: o Real, o Fictivo e o Lúdico. 

O primeiro, baseado nos gêneros como documentário ou jornalismo televisivo, cujos conteúdos 

pretendem fazer referência ao nosso mundo e nos entregar as informações tendo em vista 

melhorar o nosso conhecimento, junta-se ao mundo Fictivo no programa Fantástico. Apesar de 

aparentemente opostos, eles se complementam, em uma estratégia de promessa de uma realidade 

ideal. Como, a seguir, exemplifica Jost, comparando um mesmo conteúdo interpretado pelo 

telespectador nesses dois mundos: 

A partir do momento em que pensamos que um relato emergiu do mundo fictivo, estamos 

prontos para aceitar acontecimentos nos quais não creríamos em nosso mundo: assim, o 

mesmo telespectador que se recusa a crer em uma imagem retirada de um magazine 

televisual sobre a paranormalidade, mostrando uma criança que desloca um copo 

unicamente pelo poder de seu pensamento, poderá ter muito prazer em acompanhar uma 

série ou um filme fundado sobre telecinesia. (JOST, 2007, p. 92) 

Muitos filmes, telefilmes ou séries de televisão têm como cenário o nosso mundo, e o 

identificamos corretamente, ao seguir as imagens de tal bairro, de tal rua ou de tal edifício que 

conhecemos. Em outros termos, estamos sempre prontos a suspender a incredulidade, para a qual 

exigimos provas em nosso cotidiano, para nos devotarmos aos prazeres da ficção (JOST, 2007). 

De volta aos anos 90, temos em 1992 o lançamento da primeira biografia sobre Nelson 

Rodrigues, O Anjo Pornográfico, de Ruy Castro, publicado pela editora Companhia das Letras. 

Nos anos subseqüentes, a obra de contos de A Vida Como Ela É..., bem como as crônicas 

memorialísticas sobre política e futebol, também foram comercializadas pela mesma editora. 

Havia em curso um forte resgate do autor brasileiro. Em 1995, conforme vimos, a Rede Globo 

veiculava a minissérie Engraçadinha, adaptação televisiva de Asfalto Selvagem, de Nelson 

Rodrigues, romance-folhetim assinado por Suzana Flag. O autor voltava à grande mídia em um 

momento em que a Televisão Aberta precisava resgatar sua audiência em rede nacional para ter 

chances de concorrer com a programação segmentada das TVs por assinatura. Em 1996, A Vida 

Como Ela É... ressurge, adaptada ao televisual, em um ambiente acolhedor, já conhecido do 

grande público há 23 anos, e líder de audiência no horário. A série esteve empenhada em retratar, 

com o máximo de fidelidade a época em que os conflitos se passavam. Cenários, figurinos, 

caracterização dos personagens, trilhas sonoras e gravações de cantores famosos, selecionados 

com muito critério, foram os recursos utilizados pela altamente qualificada equipe técnica para 

resgatar o saudoso Rio de Janeiro da metade do século XX.  
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Essa espécie de revival dos dourados anos 5028 cariocas, era veiculada em meio às 

reportagens fantásticas que traziam tratamentos médicos de doenças incuráveis, acidentes 

catastróficos e fofocas sobre a vida obscura de celebridades, provocando a sensação de tempo 

presente. A impressão do tempo presente é característica da televisão, que opera seus conteúdos 

valendo-se da instantaneidade de sua linguagem, facilitando a adaptação: 

 

A instantaneidade que se tornou tecnicamente viável por meio dos sistemas remotos de 

comunicação (telefone, rádio, televisão) é uma novidade do século passado, e é isso 

que faz com que aceitemos a ilusão de que um filme se passa no presente e que estamos 
presentes enquanto ele acontece. (HUTCHEON, 2013, p.104) 

 

 

Sob direção de Daniel Filho, com roteiro de Euclydes Marinho e um elenco com nomes 

já consagrados nas telenovelas da emissora como José Mayer, Malu Mader, Cássio Gabus 

Mendes, Laura Cardoso e Maitê Proença, o quadro, apresentado por José Wilker, entra na 

composição da edição semanal do programa Fantástico. Mas o dinamismo do formato, com 

suas evoluções gráficas, musicais e captações de imagem em alta qualidade, dificultam essa 

distinção entre conteúdos. Parece, aos olhos do público, que a vida é organizada na forma de um 

show, composto de fragmentos que oscilam entre realidade fantástica e ficção realista, fabricando 

um universo ordenado, pois toda ficção é a promessa de um mundo organizado em função de 

uma coerência de conjunto, (JOST, p.99). Como novamente exemplifica o autor francês em 

relação ao gênero das telenovelas:  

 

“[...] o conhecimento das promessas ligadas a um gênero é mais ou menos 

compartilhado pelo público. As telenovelas brasileiras são tomadas a sério por 

boa parte da população que agride os atores que interpretam os bandidos e os 

malvados. ” (JOST, 2007, p.99). 

 

E ao saber que elas compartilham, juntamente com a emissão, gerando suas crenças: 

 

 
Podemos concluir dessas observações que a categorização de uma emissão em um 

gênero advém do saber e da crença: onde começa, por exemplo, a ficção, em se 

tratando do audiovisual? No nível da imagem? No relato? Do discurso? Transitar entre 

essas questões supõe um saber. No entanto, sejam quais forem as variações entre 

espectadores, classificar um programa ao lado das ficções, antes que da realidade, gera 

crenças. (JOST, 2007, p. 100) 

 

 

                                                                    
28 A TV Globo já havia tido uma experiência bem sucedida com a minissérie Anos Dourados, dirigida por Gilberto 

Braga, com supervisão de Daniel Filho, veiculada nos mês de maio de 1986, em 20 episódios exibidos às 20h. 

Segundo o site Memória Globo, a série buscou retratar os valores morais da classe média carioca nos anos 1950, 

tendo como ponto de partida a história de amor de uma normalista por um estudante do Colégio Militar 

(http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/minisseries/anos-dourados/figurino-e 

caracterizacao.htm). 
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No processo de análise de programas, no entanto, outros aspectos devem ser levados em 

consideração como o exame da própria emissão e o estudo da recepção. Porém, antes de tudo, são 

as promessas feitas pela emissão televisiva que devem ser muito bem compreendidas nesse 

contexto. Saber de que forma elas se posicionam dentro do veículo e como permeiam os 

telespectadores, em maior ou menor grau de influência, é um dos caminhos que podem nos 

conduzir ao entendimento da televisão enquanto meio que, ao veicular conteúdos diversos, 

impõe suas lógicas de programação, visando sempre adequar as crenças dos públicos aos seus 

objetivos empresariais. Voltando nossos olhos para o objeto específico de nossa análise, os contos 

adaptados de Nelson Rodrigues, mais do que entender os objetivos da emissão em si, é necessário 

verticalizarmos a decodificação dessas promessas televisivas. Como vimos, elas estão 

diretamente relacionadas à recepção do público brasileiro que, por sua vez, entra em meados da 

década de 90 em um mundo fictivo/real caracterizado pela primavera do Plano Real e sua 

milagrosa diminuição da hiperinflação, pelo deslumbramento tecnológico com a internet e a 

chegada das companhias internacionais da telefonia móvel, enfim, a aldeia global que se avizinha. 

 

 

3.4  A promessa do "novo" e a memória coletiva 

 

 
Para compreendermos esse cenário, se faz necessário atentarmos para alguns conceitos 

presentes em filósofos e pensadores críticos da cultura contemporânea. Principalmente, quando 

consideramos o novo, não como mudança ou ruptura com uma ordem anterior, mas no sentido 

de ser um dissimulador da história. De acordo com Walter Benjamim (1994, p. 37), o relato é o 

da novidade técnica e não o do desenvolvimento das relações em sociedade em direção, por 

exemplo, à igualdade de direitos, que representa a parte inacabada do projeto da modernidade. 

No campo da cultura, a produção e a circulação estão intrinsecamente ligadas à tecnologia. 

Portanto, podemos dizer que o novo é realmente criado? Nesse sentido, o crítico alemão 

desenvolve o conceito de "segunda natureza" da obra de arte, na qual inscreve nos objetos a 

presença da história. Ou seja, cada objeto contém a história da modernidade, de permanência 

do orgânico e da apreensão do inorgânico. Para ele, a novidade, no curso da história da 

humanidade, concretiza-se na transição da primeira para a segunda natureza. Dessa forma, a 

primeira natureza movia o tempo pela organicidade, fornecendo percepções do mundo, enquanto 

que, na segunda, os processos técnicos, oriundos da Revolução Industrial, reinterpretavam 

essas primeiras percepções por meio de um processo técnico-maquínico, produtor de percepções 
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instrumentalizadas inorganicamente, dando a impressão de um mundo em frenético movimento. 

Depois dessa novidade, tudo o que se diz novo não passaria, na verdade, de cópias que se 

oferecem graças à capacidade de reprodutibilidade técnica. Sendo assim, o novo, na 

modernidade, está intrínseco à produção cultural. E no sentido do que é  mais recente, essa 

produção está fadada ao envelhecimento rápido, uma vez que o que regula sua atualidade é o 

desejo de posse daqueles que querem se diferenciar em classes estratificadas socialmente. 

Porém, esse impulso das novidades, pelas máquinas de produção cultural, como a televisão, 

possui uma relação direta com a memória, tanto pela necessidade de desativação, pelo 

esquecimento, condição para o reconhecimento do novo, quanto pelo uso da memória para 

definir o antigo como lembrança, ou para contrapor o tempo passado com o novo. 

Como vimos, a década de 90 foi marcada por rupturas e o aparecimento de novas 

tecnologias que invadiram o espaço cultural brasileiro. Um dos principais fatos históricos 

ocorridos foi a queda do muro de Berlim, em 1989, marcando o fim da chamada Guerra 

Fria. Andreas Huyssen faz uma reflexão sobre esse fato e sobre o fim do socialismo real 

afirmando que o final do século XX assistiu ao nascimento de uma cultura e de uma política 

da memória, em sua série de ensaios intitulada Seduzidos pela Memória. Ele diz: 

 

Para onde quer que se olhe, a obsessão contemporânea pela memória nos debates 

políticos se choca com um intenso pânico público frente ao esquecimento, e poder-se-ia 
perfeitamente perguntar qual dos dois vem em primeiro lugar. É o medo do 

esquecimento que dispara o desejo de lembrar ou é, talvez, o contrário? É possível que 

o excesso de memória nessa cultura saturada de mídia crie uma tal sobrecarga que o 

próprio sistema de memórias fique em perigo constante de implosão, disparando, 

portanto, o medo do esquecimento? (HUYSSEN, 2000, p. 19) 

 

 

Na opinião do autor, o medo do esquecimento, daquilo que é consagrado e aceito, 

impulsionando o desejo de lembrar, pode ter sido fundamental para que a indústria cultural, 

como meio de reprodução dos sentidos do real, se inspirasse e desenvolvesse "novidades" que 

atendessem a essas necessidades. Especialmente no Brasil, onde desde 1965, a Rede Globo 

basicamente programa nossa história por meio de sua força política e tecnológica, esse alcance 

hegemônico se torna mais evidente. Resgatar e adaptar autores de grande aceitação popular, 

como Nelson Rodrigues, repaginando-os e atualizando-os, pode ter sido uma estratégia de 

recuperação de uma memória coletiva nacional de um público desorientado frente a um 

turbilhão de novidades que precediam o novo século. Certamente, há indícios. A onda de 

adaptações cinematográficas da obra rodrigueana na década anterior, produziu algumas das 

maiores bilheterias da história do país como o filme A Dama do Lotação (1978), de Neville 
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D'Almeida, aliás, uma adaptação de um conto de A Vida Como Ela É.... O drama erotizado pelo 

diretor carioca, já em seu cartaz29, foi estrelado por Sônia Braga no papel principal é, até 

hoje, a quarta maior bilheteria do cinema nacional. Portanto, a retomada da obra de Rodrigues 

na TV parecia ser a aposta certa em mercado cheio de incertezas, temeroso das reviravoltas 

políticas e tecnológicas, como, por exemplo, a TV Paga e a alternância de governos e planos 

econômicos. Entretanto, apresentar o "Novo Nelson televisivo", também não deixava de ser 

uma estratégia de novidade, porém mais palpável, mais familiar e real, como analisa Jean 

Baudrillard30 a respeito da sociedade contemporânea e a necessidade de constantes simulacros 

da vida. 

“Precisamos de um passado visível, um continuum visível, um mito visível da origem que 

nos tranquiliza sobre nossos fins. ” (BAUDRILLARD, 1991, p.18) 

Como vimos, a televisão brasileira sofria uma crise de identidade. Críticos e estudiosos 

da televisão, como Nelson Hoineff, a partir da análise de dados decrescentes de audiência frente 

aos desafios do mercado globalizado em expansão, afirmavam que a televisão entrava na era da 

desmassificação ou segmentação. Estaria surgindo um novo perfil de telespectador, com maior 

liberdade na escolha dos conteúdos a que se queria assistir, fazendo uso de seu poder de zapping, 

ou seja, na troca imediata de canais, sem ter que aguardar as "ordens" do programador de 

TV. Para Hoineff, (1996, p. 40) a nova tecnologia da TV a cabo estaria alcançando as 

exigências de um público saturado da programação massificada da televisão genérica - televisão 

tradicional. Na televisão por assinatura, além da imensa possibilidade de escolha de canais (800 

em alguns casos), há o sistema pay-per-view, que representaria o máximo do refinamento 

na individualização de escolha da programação por parte do telespectador. 

Desmassificada, temática, com o controle transferido das emissoras para o espectador, e 

com uma capacidade infinita de acumular e distribuir informações, a televisão deixa de 

ser a tradicional máquina de fazer doidos, de Stanislaw Ponte Preta, para se transformar 
numa máquina inteligente, concebida para se transformar num importante instrumento 

de conhecimento - onde se inclui o entretenimento - da sociedade. (HOINEFF, 1996, p. 

40) 

 

O empoderamento do telespectador, historicamente refém de uma televisão gratuita, mas 

imperiosa, permitia maior autonomia ao até então público passivo que, aos poucos, deixava  de 

ser mero telespectador para ser assinante de conteúdos previamente escolhidos e pagos. Parecia 

ser uma novidade que assustava, e ainda assusta, os radiodifusores, já historicamente 

                                                                    
29 ANEXO G. 
30 BAUDRILLARD, Jean. Simulacros e Simulações. Lisboa: Relógio D'Água, 1991. 
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acostumados com a audiência massiva ditada por suas programações na TV Aberta. Como bem 

profetizou Hoineff, em muito pouco tempo, em questão de uma década ou menos, a televisão já 

não transmitirá em tempo real, exceto em alguns casos quando o jornalismo, em particular, o 

exija (1996, p 74). A televisão não mais organizará o tempo do telespectador. O seu t empo é 

que irá organizar a programação que ele quer ver, em qualquer lugar e a qualquer hora. A escolha 

de Boni em adaptar os curtos contos de A Vida Como Ela É..., em rápidos episódios de oito 

minutos de duração, misturados às atrações espetaculares do programa Fantástico, certamente 

estava associada a essa nova forma de ver o mundo prometido pela televisão. Nela, a 

instantaneidade, o imediatismo e a facilidade de mudança de canais, o zapping, associado à 

diversidade das seções, obrigava os conteúdos a serem cada vez menores. Afinal, em sua 

constituição, o programa oferecia ao telespectador um cardápio rápido, atrativo e variado, 

fazendo com que o telespectador se "esquecesse" de usar o controle remoto. 

A escolha da emissora foi a reprodução das histórias no saudoso Rio de Janeiro dos anos 

50. Ou seja, cenários, figurinos e linguagem fiéis ao texto original (expressões, nomes e gírias) 

e ao contexto social e cultural da época de lançamento da coluna. Porém, se consideramos a 

análise de Walter Benjamim, em sua obra Sobre o Conceito da História (1994, p. 224), podemos 

entender melhor esse resgate histórico pela televisão, pois, articular o passado não significa 

conhecê-lo como ele de fato foi. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela 

relampeja no momento do perigo. Esse suposto perigo, em nossa análise, poderia estar 

associado ao período de incertezas pelo qual passava o mundo no final do século XX. 

Apropriando-se desse panorama, desse sentimento vivido pela sociedade, a televisão teria a 

missão de reinterpretar esse novo sentido do real. E nada melhor do que traduzir uma obra, 

transmutar seu sentido original valendo-se, principalmente, de um requinte técnico 

proporcionado pelas tecnologias de alta qualidade que tradicionalmente caracterizavam as 

produções audiovisuais da Rede Globo. A nova formatação proporcionada pela produção 

audiovisual dirigida por Daniel Filho e Euclydes Marinho, em 1996, em narrar os conflitos do 

subúrbio carioca onde personagens comuns transgrediam normas morais e convenções  sociais, 

parecia estar em sintonia com esses propósitos. Em 1962, a TV Rio, dirigida por Walter 

Clark, já havia feito uma bem sucedida adaptação de alguns contos de A Vida como Ela É... 

dentro do programa Noite de  Gala. Assim como o Fantástico, o programa ia ao ar no horário 

nobre e tinha reportagens, shows de música, coreografias, calouros e entrevistas. Porém, a 

diferença é que, nessa primeira adaptação, o cenário era o momento presente, ou seja, os 

conflitos se passavam no Rio de Janeiro contemporâneo dos anos 60, não o dos   anos 50. 

Diferentemente desse primeiro ambiente temporal, na montagem dos anos 90, a caracterização 
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dos atores da série, cenários reproduzindo as salas de jantar, repartições públicas, as ruas, os 

bairros, os carros, os bares onde se passavam os conflitos entre os personagens, a trilha 

sonora embalada a sucessos de samba-canção e rock and roll, foram alguns dos artifícios 

utilizados para (re)criar uma imersão em uma suposta atmosfera carregada do romantismo 

perdido, de um Brasil desbotado na memória do público, transculturando seus significados: “Em 

nome da relevância,os adaptadores buscam a recontextualização ou reambientação correta. Isso 

também é uma forma de transculturação. ” (HUTCHEON, 2013, p. 69)  

Essas estratégias pressupunham uma contraposição entre períodos distintos d o  

comportamento urbano brasileiro, mas não objetivando, por exemplo, a crítica ou uma reflexão 

mais aprofundada sobre os valores morais familiares ou sobre as complexas relações políticas e 

econômicas no intercurso de 40 anos. O uso da cidade como personagem é constante na 

produção da ficção como mercadoria. Visa o lucro da audiência perdida. Ou seja, também a 

ficção romântica como diferencial dentro de um cotidiano brutalizado pela violência, real e 

midiática, como nas matérias sensacionalistas do telejornalismo, pode ser lucrativa. Pois “[...] 

o poder da indústria cultural provém de sua identificação com a necessidade produzida, não da 

simples oposição a ela, mesmo que se tratasse de uma oposição entre onipotência e impotência.” 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 128). Para esses críticos da Escola de Frankfurt, a 

mercadologização do lazer, da diversão, é ponto onde se fecha o círculo do consumo, ao qual 

nada escapa como relação com o trabalho. Eles explicam: 

 

A diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio. Ela é procurada por 

quem quer escapar ao processo de trabalho mecanizado, para se pôr de novo em 

condições de enfrentá-lo. Mas, ao mesmo tempo, a mecanização atingiu um tal poderio 

sobre a pessoa em seu lazer, e sobre a sua felicidade, ela determina tão profundamente 

a fabricação das mercadorias destinadas à diversão, que esta pessoa não pode mais 

perceber outra coisa senão as cópias que reproduzem o próprio processo de trabalho 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 128). 

 

O resgate de um autor consagrado pelo grande público, que trazia temas urbanos em um 

cenário de transgressão moral, passados na intimidade do lar; a paixão proibida no Brasil 

desenvolvimentista da década de 50, supria o “medo do esquecimento” que assolava   a sociedade 

brasileira pós-Guerra Fria. A agilidade da edição, de cortes dinâmicos, em um programa com 

forte tradição na mercadoria de conteúdos da linha infotenimento31, permitiu que a Rede Globo 

de Televisão, ao adaptar contos de Nelson Rodrigues em episódios semanais veiculados no 

                                                                    
31 Na definição de Ana Elisa da Silva, o infotenimento é a junção entre jornalismo e entretenimento, realizada por 

diversos programas de televisão e outros veículos. Em sua monografia, disponível em 

(http://jCNGcq13YuzKNGKjtgvcGhePy5ea2yA&sig2=jMuxf_GIcrYYnnP6QlQKaA) a autora examina algumas 

dessas essas estratégias no programa Fantástico e no programa Domingo Espetacular, veiculados pela Rede Globo e 

Rede Record, respectivamente.  
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programa Fantástico, conseguisse delinear a promessa de diálogo com o público por meio de 

referenciais ligados à memória e ao novo, mas, principalmente, atrelar o interesse imediato 

pela obra, sem crítica ou questionamento da originalidade autoral. 

A narrativa com a qual o quadro era apresentado no episódio das noites de domingo, 

trazia a certeza indubitável que o que se assistia era a tradução exata, inequívoca, fidedigna 

dos contos originais. Como sabemos, a não ser nas promessas fantásticas da programação de 

televisão, a tradução fiel de uma obra é praticamente impossível. No intuito de resgatá-la, a 

adaptação a altera e a transforma, conforme analisa Linda Hutcheon: 

 
Eventos contemporâneos ou imagens dominantes condicionam tanto as nossas 

percepções e interpretações quanto as do adaptador. Há um tipo de diálogo entre a 

sociedade na qual as obras – o texto adaptador e a adaptação – são produzidas e  aquela 

na qual elas são recebidas, e ambas estão em diálogo com as próprias obras. 

Considerações econômicas e legais também desempenham seu papel nesse contexto, 

assim como as tecnologias em desenvolvimento. (HUTCHEON, 2013, p. 200) 

 

Discutir esses significados nas transmutações entre as diferentes linguagens presentes no 

texto de partida e no quadro seriado audiovisual, na TV, será objeto de análise nos capítulos 

subsequentes. 
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4. ADAPTADOR E ADAPTADO

Antes da adaptação de A Vida Como Ela É..., nos anos 90, Nelson Rodrigues já era um 

nome associado ao meio audiovisual. Por isso, é importante salientar a inserção de sua obra 

no panorama cultural brasileiro, na nossa memória imagética coletiva. O jornalista sempre foi um 

articulador de suas produções junto às grandes massas, enunciando diversos temas sobre o 

comportamento da sociedade brasileira na medida em que trazia à tona as tensões morais de 

suas criações. Primeiramente como jornalista, em suas colunas e crônicas, depois como 

ficcionista, autor de contos, romances e de 17 peças de teatro. Em seguida, na  transcodificação 

de sua obra para TV e cinema. Como bom artesão das palavras, Nelson Rodrigues também 

produziu para televisão, muitas vezes adaptando sua própria obra. Escreveu diálogos e cenas de 

telenovelas, quase todas tendo como referências suas próprias peças teatrais. A auto-adaptação 

de sua obra começou quase que junto com a própria televisão. Em 1954, quatro anos após a 

primeira transmissão de Assis Chateubriand em São Paulo, o programa TV de Vanguarda, 

veiculado pela TV Tupi, de direção de Cassiano Gabus Mendes, exibia uma adaptação de sua 

primeira peça A Mulher Sem Pecado, escrita em 1941. O programa normalmente fazia teleteatro 

a partir da adaptação de clássicos da dramaturgia e da literatura, como Hamlet, de Shakespeare, 

e Crime e Castigo, de Dostoievsky. A fábula do marido Olegário obcecado pela suposta traição 

de Lídia figurava ao lado de nomes consagrados da dramaturgia e literatura. Nessa época, o nome 

de Nelson Rodrigues já estava associado à dramaturgia nacional. Outro importante marco foi A 

Morta sem Espelho, novela escrita pelo próprio Nelson Rodrigues e dirigida por Sergio Brito 

e Fernanda Montenegro, exibida na TV Rio, em 1963. A produção, como mencionamos 

anteriormente, foi a primeira experiência de teledramaturgia gravada em videoteipe no Rio de 

Janeiro, mas não teve êxito de audiência. Além de ser considerada moralmente agressiva à família 

brasileira, por motivos que hoje inevitavelmente questionaríamos, o autor já considerado maldito, 

parecia mesmo não se adequar ao formato desse tipo de produção, como narra o então diretor de 

programação da emissora José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, em seu livro de memórias: 

Nelson Rodrigues era amicíssimo do Walter Clark e escreveu para nós uma novela, O 

Desconhecido, que deveria ser gravada no Rio. Eu já havia feito antes A Morta Sem 

Espelho. Suas novelas nunca fizeram muito sucesso. Um dia ele me fez uma confissão 

curiosa - Eu não posso escrever esse negócio. Eu conto tudo o que está acontecendo e, 

na novela, quem quer escrever a história é quem está em casa. Não é o capítulo que 

interessa, mas o que as pessoas pensam o que vai a c o nt e c e r  no dia seguinte. Não sei 
fazer isso. Sempre pensei muito nessas palavras dele. (SOBRINHO, 2011, p. 143) 
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O relato que descreve essa primeira experiência do autor com a teledramaturgia já aponta  

para uma certa inadequação de estilo com o meio televisivo. Mesmo acostumado à literatura 

das massas, com seus folhetins e contos, Nelson sente certa dificuldade com o caráter instantâneo 

e orientado pela audiência imediata, a ponto de redirecionar a história original. Nos anos 

subsequentes, o autor continuou participando de adaptações para a TV de suas próprias criações. 

Ao longo da década de 60, Nelson multiplicou sua atuação como roteirista de telenovelas para a 

TV Rio. Entre elas, destacam-se Pouco Amor não é Amor (1963), uma produção pontual dirigida 

por Fernanda Montenegro a partir de um conto de Nelson Rodrigues que nessa produção assinou 

o roteiro como Verônica Blake; Sonho de Amor (1964), direção de Sergio Brito e primeira 

experiência de Nelson Rodrigues como adaptador de outra obra literária, no caso, O Tronco do 

Ipê, romance de José de Alencar e O Desconhecido (1964), direção de Fernanda Montenegro. 

Em 1979, com a adaptação de Domingos de Oliveira e direção de Paulo José, a peça Vestido de 

Noiva inaugura o período de adaptações da obra rodrigueana na Rede Globo. A iniciativa visava 

a uma tentativa da emissora em resgatar o formato de teleteatro, como relata o diretor Paulo 

José, em entrevista publicada no jornal Folha de São Paulo, em 1979: 

 
A adaptação se dá mais o aproveitamento do veículo televisão para a tradução do 

espetáculo. Na TV, inclusive, temos uma possibilidade de mostrar com mais nitidez essa 

diferenciação de planos, usando linguagens bem definidas para cada um, com 

elementos de cor, luz, cenografia. (CALLARI, 2013, p. 145) 

 

Em 1982, o autor volta aos lares brasileiros em mais uma adaptação global. O Homem 

Proibido, com direção de Gonzaga Blota, Reynaldo Boury e Ary Coslov e roteiro de Teixeira 

Filho, relançava na TV o sucesso folhetinesco de Suzana Flag, publicado originalmente no 

jornal Última Hora. A novela teve 146 capítulos, exibidos no horário das 18h, e problemas 

com a censura da época. Os produtores foram obrigados a adaptar a temática proposta por 

Nelson, construídas a partir de seus enunciados preferidos (incestos, traição, bigamia) para o 

"inocente" público da tarde, já prenunciando uma recolocação do autor em faixas de 

programação noturnas, destinadas ao público adulto. 

Em 1984, Meu Destino é Pecar, folhetim de Nelson escrito para O Jornal, em 1944, 

vira minissérie na Rede Globo inaugurando o novo formato e a participação de Euclydes 

Marinho como roteirista das produções rodrigueanas.  Com direção de Denise Saraceni e 

Ademar Guerra, os 35 episódios foram ao ar entre os meses de maio e julho de 1984. 

Um dos destaques dessa minissérie é a participação da atriz Lucélia Santos no papel principal, 

interpretando a personagem Leninha. Anos antes, em 1980, Lucélia ficara nacionalmente 

conhecida por protagonizar o papel principal na montagem cinematográfica de Braz Chediak da 
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peça Bonitinha, mas Ordinária ou Otto Lara Resende, onde sua nudez é exposta em uma cena 

de curra. Aliás, cabe ressaltar que a década de 80 foi um período fértil em adaptações 

cinematográficas das peças de Nelson Rodrigues. A chamada segunda onda de adaptações32, 

definição de Ismail Xavier (2003, p. 188), foi marcada pela tragicomédia, entre o incesto e o 

bordel, na idade da vulgarização.  

Talvez tenha sido essa fase a que mais explicitou, em imagens e sons, a erotização latente 

na obra do autor. E também a relação dialógica entre adaptação televisiva e cinematográfica e 

vice-versa. No total, foram feitas, nada menos, que oito adaptações de textos rodrigueanos entre 

1978 e 1990. Essa "onda", separada da primeira fase de adaptações rodrigueanas, caracterizadas 

pela agitação do Tropicalismo e pelo Cinema Novo, deflagra-se com o impacto de A Dama do 

Lotação (1978), de Neville D'Almeida, conto de A Vida Como Ela É... e primeiro apogeu do 

chamado "cinemão" de filmes de forte apelo mercadológico, incentivados pela Embrafilme. O 

ponto comum entre essas produções (2003, p. 188) é um naturalismo em busca da atração do 

público pelo poder de choque dos dramas e pela carga de erotismo, pelas cenas ousadas, 

colocando atrizes como Vera Fischer, Sonia Braga, Lucélia Santos e Lídia Brondi como objeto 

do olhar. Ou seja, o que havia sido uma conquista na representação do sexo e na presença do 

corpo chega, nesse momento, ao patamar da vulgarização, repetição mecânica, rentabilização 

do erotismo33. Xavier faz a relação com a forte influência da Rede Globo nesse período. Nesse 

sentido, vale lembrar a [...] hegemonia então notória da comédia erótica no mercado (gênero 

chamado, de forma inapropriada, de pornochanchada), e também o poder, no que seria o setor 

mais eficiente e "bem pensante" da mídia, do modelo das novelas da Globo e suas estrelas (2003, 

p. 189). A principal característica desse período, como a na l i sa  o crítico, é a atualização dos 

conflitos e das personagens no cenário contemporâneo à produção, ou seja, os anos 80. A televisão 

ocupa papel de destaque e é utilizada como "personagem" dentro das tramas, conforme aponta 

Xavier em relação à adição deste recurso no filme de Braz Chediak, O Beijo no Asfalto (1980), 

outra adaptação de Nelson Rodrigues dessa fase: 

 

 

                                                                    
32 Xavier destaca entre os principais filmes da chamada primeira onda de adaptações de Nelson Rodrigues para o 

cinema nacional Boca de Ouro (1962), de Nelson Pereira dos Santos, Bonitinha, mas Ordinária (1963), de J.P. de 

Carvalho, Asfalto Selvagem, de J.B. Tanko, O Beijo (1965), de Flávio Tambelini, A Falecida, de Leon Hirszman, 

Toda Nudez Será Castigada (1972) e O Casamento (1975), ambos de Arnaldo Jabor. 
33 Em sua tese de doutorado Nelson Rodrigues e sua Cena: teatro da dupla tensão, cinema da síntese” (ver 

Referências), Jade Gandra Martins assinala que o filme cuja adaptação melhor reproduziu as características temáticas 

e expressivas do autor no cinema desse período foi Toda Nudez será Castigada, de Arnaldo Jabor, exibido em 1972.  

Para ela, o cinema como linguagem tem a natureza de sintetizar, rotular e oferecer um caminho mais fácil ao público, 

fatores esses que, dentre outros relacionados em sua pesquisa, descaracterizam a essência da proposta artística do 

autor adaptado. 



51 
 

 

Para além do estilo, a TV também deixa sua marca no próprio conteúdo da intriga. Como 

a ideia foi atualizar a história, localizá-la nos anos 80, há um momento em que o 

telejornal, elemento ausente na peça, vem participar do debate público. Nesse 

acréscimo, o papel sórdido do jornal, força catalizadora da má-fé e da fofoca geral, 

é contrastado com o tom democrático, moderno, da TV, ao tratar o beijo de Arandir em 

sua enquete. (XAVIER, 2003, p. 196) 

 

O crítico ressalta o papel apaziguador na adaptação da peça afirmando que [...] o novo 

meio fica sugerido como instância superior na esfera da cultura de massa, menos provinciana 

e perversa, fonte de lições que poderiam, talvez, evitar a tragédia. Ironicamente, é o talhe de 

teleficção que retira a força do filme (2003, p. 196). 

Nelson Rodrigues talvez tenha sido um dos autores brasileiros mais adaptados pelo 

cinema e pela televisão. A condição para isso, ele mesmo aponta, talvez tenha sido o potencial 

audiovisual de suas criações, logo na sua estreia na dramaturgia, caracterizado pela 

simultaneidade dos conflitos de Vestido de Nova, conforme relatou em suas memórias: “ Meu 

teatro tem algo de cinematográfico. Ações simultâneas, tempos diversos, o que, por exemplo, 

caracteriza Vestido de Noiva. Fiz por intuição. ” (RODRIGUES, 2012, p. 170) 

Os pontos de contato entre a obra adaptada para cinema e TV se fundem cada vez mais. 

Na década de 90, são lançados mais três filmes no circuito nacional e, em 1995, inspirada 

na montagem fílmica de 1981, novamente estrelada por Lucélia Santos no papel principal, a obra 

de Nelson Rodrigues volta à TV com a adaptação de Engraçadinha, minissérie de grande 

audiência dirigida por Carlos Manga e Denise Sarraceni na Rede Globo, com as atrizes 

Alessandra Negrini e Cláudia Raia, ambas na pele da personagem Engraçadinha na fase 

adolescente e adulta, respectivamente. A Vida Como Ela É..., como seriado do programa 

Fantástico, até o momento em que este trabalho foi escrito, foi a última adaptação rodrigueana 

para a televisão brasileira. Esses constantes empréstimos de uma linguagem para outra, de um 

formato para outro, é o que, para efeito desta análise, se constitui um elemento fundamental 

para chegarmos às transmutações de Nelson Rodrigues e seus efeitos produzidos na série 

audiovisual do programa Fantástico. 
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4.1 Intertextualidade e dialogismo no enunciado rodrigueano 

 

 
O contexto de constantes releituras da obra de Nelson Rodrigues nos conduz a pensar 

que o texto original, ao longo de suas adaptações, sofreu inscrições de novos significados, 

nem sempre presentes no corpo da obra original. É como se o texto do autor fosse, ao longo 

do tempo, sofrendo sucessivas rupturas e rearranjos a partir de outros olhares em interpretações 

renovadas. O conceito de co-enunciador, desempenhado pelo destinatário na produção e na 

interpretação de enunciados no discurso literário, pode lançar luz sobre o importante papel da 

leitura, da recepção dos textos. Ao analisar a questão, Maingueneau (1996, p. 31), afirma que 

qualquer comunicação escrita é frágil, pois o receptor não partilha a situação de enunciação do 

locutor. Ele esclarece que, quando elaboram os seus textos, os autores devem ter bem em mente 

um certo tipo de público, mas faz parte da essência da literatura a obra poder circular em tempos 

e lugares mais afastados dos de sua produção. Sendo assim: 

 
 

Essa "descontextualização é o correlato da ambigüidade fundamental da obra literária, 

que perdura fechando-se sobre si, submetendo-se a regras bem mais coercitivas que a 

linguagem comum. Essa estruturação forte faz estourar a univocidade da interpretação 

e multiplica as possibilidades de conexão entre as unidades do texto. 

(MAINGUENEAU, 1996, p. 31) 
 

E destaca a fundamental importância do leitor em movimento ao afirmar que: 

 

 
Nenhuma voz, nenhuma presença real é necessária a um texto que, crucialmente, é objeto 

da leitura. O narrador não é o substituto de um sujeito falante, mas uma instância que 

só sustenta o ato de narrar se o leitor o coloca em movimento. (MAINGUENEAU, 

1996, p. 32) 

 

A ambiguidade do texto literário é a janela que permite a mesma obra dialogar com 

diferentes épocas. É o diálogo possível, por meio da enunciação, entre autor e receptor. A forma 

em que a obra se apresenta pouco importa nesse processo. O cinema, por exemplo, assim como 

uma colcha de retalhos simbólicos, em constantes recosturas, também apresenta essas 

características. Nos estudos sobre análise fílmica, a análise textual das produções 

cinematográficas valeu-se do conceito de um texto plural, ou seja, repleto de enunciados de 

outros textos presentes nele até o momento de sua constituição final, revelando esses traços na 

"última versão". A partir do conceito de texto como “tecido" ou “tecitura”, presentes nos estudos 

de Kristeva e Bakhtin, os críticos que se propuseram a analisar as obras cinematográficas 

conquistaram uma importante ferramenta de análise, a intertextualidade. 
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Como afirma Robert Stam: 

 

O termo intertextualidade foi introduzido por Kristeva na década de 60 como 

tradução para dialogismo, termo cunhado por Bakhtin nos anos 30, e remete à 

necessária relação entre qualquer enunciado e todos os demais enunciados. Dentro do 

conceito de Bakhtin, um enunciado diz respeito a qualquer "complexo de signos", de 

uma frase dita, um poema, uma canção, uma peça e até um filme. (STAM, 2003, p. 

226) 

 

Desta forma, Stam nos desvenda que a o entendimento da dimensão simbólica de um 

filme ganha um importante elemento de reflexão, a relação entre enunciados por meio da 

intertextualidade. Até então, havia uma necessidade, no meio crítico, de compreender o cinema 

como linguagem, de se criar um entendimento mais aprofundado da criação fílmica, 

independentemente da indústria cinematográfica e dos gêneros atribuídos por ela aos filmes. 

Considerando então os textos como tecidos, de fórmulas anônimas inscritas na linguagem, 

citações conscientes e inconscientes, combinações e inversões de outros textos, foi possível 

chegar a um sentido mais amplo dos enunciados presentes na obra, o dialogismo intertextual que, 

segundo o autor: 

 
[...] se refere às possibilidades infinitas e abertas produzidas pelo conjunto das 

práticas discursivas de uma cultura, a matriz inteira de enunciados comunicativos no 

interior da qual se localiza o texto artístico, e que alcançam o texto não apenas por meio 

de influências identificáveis, mas também por um sutil processo de disseminação. O 

cinema, nesse sentido, herda (e transforma) séculos de tradição artística. "Inscreve", 

por assim dizer, a totalidade da história das artes. (STAM, 2003, p. 226) 

 

 

Dentro desse conceito amplo, se torna mais identificável a potencialidade de um texto 

em dialogar com tempos cronologicamente distintos, o que nos faz entender os construtos 

literários de Nelson Rodrigues por meio de outros textos que o atualizaram, o atualizam e o 

atualizarão nas constantes releituras. O próprio movimento da adaptação cinematográfica de sua 

obra demonstra isso. A temática da infidelidade, por exemplo, atravessa as produções 

cinematográficas ao longo de 30 anos, das mais diferentes formas e abordagens. Porém, não 

podemos deixar de considerar que a última versão desse tema carrega todas as anteriores que 

estão intrinsecamente ligadas àquela que emerge como principal, em processo consciente ou 

inconsciente. Essas são, em última análise, a obra original atualizada, ou seja, o   novo Nelson 

Rodrigues, destituído do tempo e do espaço ontológico, mas em sintonia com o presente que a 

concebe. Tal operação, na análise de Stam acontece porque um texto não é estático. Ele possui 

em seu âmago o intertexto. Sendo assim, a transmissão de significados de um texto a outro, 

metaforicamente, dá-se quase de forma genética:  
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[...] podemos considerar que o intertexto da obra de arte inclui não apenas outras 

obras de arte, de estatuto igual ou comparável, mas todas as séries no interior das quais 

o texto individual se localiza. De maneira mais direta: qualquer texto que tenha 

dormido com outro texto, dormiu também, necessariamente, com todos os outros textos 

com os quais este tenha dormido. (STAM, 2003, p. 226) 

 

Ao afirmar que a intertextualidade é ativa, destacamos o importante papel do co-

enunciador, [...] o artista ou diretor como um agente que dinamicamente orquestra textos e 

discursos preexistentes, concluindo que a intertextualidade não se limita a um único meio; ela 

autoriza relações dialógicas com outros meios e artes, tanto populares como eruditos. A 

intertextualidade é um conceito teórico valioso, na medida em que relaciona o texto individual 

particularmente a outros sistemas de representação, e não a um mero amorfo contexto. Até 

mesmo para discutir a relação de uma obra com suas circunstâncias históricas, devemos situar o 

texto no interior do seu intertexto, para então relacionar tanto o texto como o intertexto a outros 

sistemas e séries que constituem o seu contexto (2003, p. 227). 

A relação que um texto mantém com outros sistemas de representação, como o cinema 

ou a TV, nos parece uma boa maneira de compreender um processo de adaptação de um meio 

para o outro. E isso só é permitido pela possibilidade de decodificações de enunciados que 

uma obra artística possui. Sendo assim, o papel do texto artístico, na perspectiva bakhtiniana, 

não é o de dar representação a "existentes" da vida real, mas encenar os conflitos inerentes à 

heteroglossia, ou seja, as coincidências e competições entre linguagens e discursos. Assim, as 

linguagens podem justapor-se umas às outras, podem suplementar-se mutuamente contradizer-

se e estar inter-relacionadas dialogicamente. Trazendo essas conceituações para nosso âmbito 

de pesquisa, fica mais claro notar a modalidade presente na tradução da obra adaptada, no seu 

potencial em dialogar diferentes discursos em um mesmo texto. Ou seja, os conflitos tornam-se 

eternos, pois seus enunciados sobre tabus são perenes, atualizando-se infinitamente nas 

sociedades dos anos, 50, 60, 70, 80, 90 etc. Temos, assim, na relação entre as matrizes distintas 

da linguagem, um ponto em comum, o enunciado rodrigueano, sendo atualizado infinitamente, 

e as adaptações  localizando-se, por definição, em meio a um contínuo turbilhão da transformação 

intertextual, de textos gerando outros textos em um processo infinito de reciclagem, a 

transformação e transmutação, sem um claro ponto de origem (2003, p. 243).  
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4.2 O enunciado de A Vida Como Ela É... 
 

 

Antes, porém, julgamos necessária a tentativa de compreender, por meio de teorias 

discursivas, como se constitui o discurso presente na referida obra de contos de Nelson Rodrigues. 

Como vimos nos capítulos anteriores, ela possui qualidades que irão influenciar todas as 

produções do autor e suas respectivas adaptações em outros formatos. O dramaturgo não possuiu 

em sua trajetória uma formação em jornalismo. Até porque, a criação de um curso superior nessa 

área só viria a acontecer muito tempo depois de já estar atuando na área, com a inauguração da 

primeira escola de jornalismo no Brasil34. Portanto, todo seu aprendizado deu-se por meio de seu 

contato direto, seja trabalhando nos jornais, seja vivenciando essas práticas dentro de uma família 

de jornalistas. Assim, podemos entender que, antes de aprender a colocar em palavras as situações 

vivenciadas, as histórias que lhe contavam, e as que presenciava, o autor aprendeu a 

compreender e associar as imagens que lhe eram apresentadas. Afinal, para um menino que 

aos 13 anos já trabalhava como redator, podemos concluir que sua formação escolar não se deu 

por vias hoje consideradas normais, mas sim, pelo labor diário ao lado de escritores, repórteres 

e fotógrafos. Dessa forma, como decodificador de imagens impressas, muitas delas estampadas 

no material fotográfico disponível nas redações, ou oralizadas, por meio do relato do cotidiano 

dos colegas de trabalho, Nelson Rodrigues passa a conhecer e traduzir o mundo real. O mundo 

que para ele era o que, de fato, existia, no entanto, era o mundo traduzido por meio dessas 

imagens. Ou pelo buraco da fechadura, como gostava de dizer. O próprio Nelson, em uma de suas 

crônicas memorialísticas, conta como a imagem de uma fotografia transformou-se em um plot 

criativo de uma de suas peças mais importantes, encenada pela primeira vez em 1943: “ Escrevi 

Vestido de Noiva sem nenhuma sugestão. Eu estava no arquivo de O Globo e tinha lá uma 

fotografia de velório. Foi a partir dessa foto que comecei a imaginar a peça. ” (RODRIGUES, 

2012, p. 42) 

Muito antes disso, como ele mesmo confessa, o banco escolar nunca foi para ele o lugar 

onde se aprendiam as disciplinas necessárias à sua formação, mas um local de inspiração 

intensa onde colocava em prática sua precoce criatividade literária: 

 

 A Tijuca teve uma coisa que me marcou muito: a Escola Prudente de Moraes, onde fiz 

a primeira A Vida como ela É... [...] Foi já com esta A Vida como ela É... que me senti 

escritor porque eu me entreguei a isso com um elã fabuloso. Desandei a escrever o 

troço... Continuei escrevendo e comecei a ser marcado na aula talvez como gênio. 

(RODRIGUES, 2007, p. 22) 

                                                                    
34 Criada em 16 de maio de 1947, em São Paulo, como parte das disposições testamentárias do advogado, jornalista 

e empresário Cásper Líbero (1889-1943), a Faculdade Cásper Líbero foi a primeira escola superior de jornalismo do 

Brasil. Em 1947, Nelson Rodrigues tinha 22 anos e trabalhava como jornalista há 9. 
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Assim como no excerto dessa crônica, em quase todas as que publicou posteriormente, 

nas quais aparecem menções às boas técnicas do jornalismo, o autor sempre reforçou um 

discurso de negação técnica, reafirmando que essa prática não se encaixava como boa 

tradutora do mundo real, pois é imperfeita para narrar a vida como ela é, a vida de verdade. Essa 

vida que Nelson Rodrigues se refere como verdadeira, como vimos, é a vida que ele recria 

constantemente em sua obra ficcional, tendo como matéria-prima as fotografias e as lembranças, 

diluídas no caldo do romance realista que lia e gostava, opondo-se à suposta objetividade 

do frio relato jornalístico. Daí podemos entender os principais aspectos que marcam o enunciado 

de Nelson Rodrigues quando afirma que Vida Como Ela É..., com reticências, não é A 

Vida Como Ela É (sem reticências), do primeiro caderno do jornal de Samuel  Wainer.  A 

coluna estava localizada na seção de entretenimento do jornal Última Hora,35 o que reforça esse 

tratamento editorial. O jornal, cujo discurso é o da seriedade e da credibilidade, não quer 

confundir o leitor, misturando conteúdo subjetivo ficcional com suposto conteúdo objetivo. Pois, 

como nos lembra Fiorin36: 

 
No texto jornalístico, o que importa é o efeito de sentido de objetividade. Por isso, essa 

esfera de circulação discursiva é tão coisa da narrativa em terceira pessoa. Não se pode 

narrar uma notícia em primeira pessoa, porque isso destrói um elemento que é a base da 

leitura jornalística, a ideia de objetividade (FIORIN, 2013, p. 59). 

 

 

Podemos notar que a narrativa do conto também é em terceira pessoa. As histórias são 

contadas por um narrador onisciente. Ou seja, em sua forma de construção, está implícito que a 

fábula de Nelson Rodrigues não é uma ficção pura, mas sim aquilo que o jornalismo deveria fazer 

e não consegue. A presença de reticências é uma comunicação implícita entre o autor e o leitor, 

como quem diz: olha, a vida é muito mais do que isso que se conhece nas páginas dos jornais. O 

efeito de sentido da objetividade produzido pelo título está escamoteado na forma de construção 

do conto ficcional. Nelson se valia desse recurso para que seu discurso ficcional, de certa forma 

(re) apresentasse a objetividade do discurso jornalístico e seu construto fosse aceito como real, 

embora não assumidamente. A esse dialogismo entre o discurso do real (jornalístico) e do 

imaginário (ficção) podemos identificar aspectos da historicidade discursiva presente nessa fase. 

Pois, segundo Fiorin37: 

 

                                                                    
35 Ver reprodução da página do jornal em ANEXO A. 
36 FIORIN, José Luiz. Enunciação e Comunicação. In: FIGARO, Roseli (Org.). Comunicação e Análise do Discurso. 

São Paulo: Contexto, 2013. p. 45 - 67. 
37 Idem 
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Dialogismo significa que um discurso se constitui em oposição a outro. Portanto, ele é 

heterogêneo; um discurso mostra a si mesmo e seu contrário. Por conseguinte, o sentido 

organiza-se num movimento dialético e é esse processo que é preciso aprender no estudo 

da historicidade. (FIORIN, 2013, p. 64) 
  

Sendo assim, a historicidade não são fatos externos ao sentido, é o sentido mesmo, 

na sua constituição dialética, é que é histórico. Quando entendemos essa oposição entre os dois 

discursos, podemos melhor compreender o movimento histórico que constitui o sentido da 

referida obra e suas posteriores adaptações. Além disso, diferenciar a pessoa do autor e identificar 

sua natureza discursiva também pode nos ajudar nesse processo. Podemos detectar essa pessoa 

discursiva quando Nelson é identificado como autor do conto. Na fase em que começou a 

escrever os contos, em 1951, Rodrigues já era um autor consagrado pela peça Vestido de Noiva. 

O jornal vale-se então de sua fama como dramaturgo e destina a ele a elaboração desses contos. 

Porém, para que não embaralhemos essas diversas facetas de Nelson, é importante analisar o seu 

eu discursivo, sua instância como enunciador. Pois é da força interna de seu discurso, contido 

em seu enunciado, que sua imagem discursiva se estabelece a partir da crença de seus leitores. 

E é justamente dessa recepção, da crença do leitor em seu éthos, que a obra se forja e se 

difunde com ampla aceitação popular. Mais ou menos o que aconteceu com as promessas 

televisivas dos anos 90. Dentre os elementos que as teorias do discurso caracterizam o éthos 

discursivo, a saber, as psicológicas (firmeza, ponderação, coragem), as físicas (contido, tenso, 

enérgico) e as do tom (irônico, indignado, sereno), temos na força do discurso de Nelson 

Rodrigues a presença de pelo menos duas delas. A proposta discursiva contida na coragem 

de trazer à tona, de denunciar o universo das   paixões   proibidas,   dos   assassinatos,   dos   

incestos,   que   de   fato  demonstram  jornalisticamente como a vida é de fato,ou seja, uma 

sucessão de contradições entre a norma moral vigente e a vontade de transgredi-las; e o tom 

irônico, sarcástico do texto, valendo-se da escrita ágil, das de frases curtas, das máximas que 

ironizam a forma correta de se viver contidas nos diálogos dos personagens, a ironia do 

politicamente correto. Podemos observar a presença desses aspectos no conto O Caça Dotes, 

por exemplo. Nele, a trama começa quando o personagem Aarão conta ao amigo Norival 

que um conhecido chamado Ernesto, marido de Suzana, acabara de morrer.  Imediatamente, 

esse diálogo revela   que Norival tem interesse em dar o golpe do baú na viúva rica.  Só me 

interessa o dinheiro dela, narra o personagem (RODRIGUES, 2006, p. 64). Diante dessa 

afirmação, o amigo o define como o sujeito mais cínico do Rio de Janeiro. E o narrador 

em terceira pessoa confirma: dois se conheciam desde crianças. E o que fascinava Aarão era a 

absoluta falta de escrúpulos, o impressionante descaro do amigo (idem, pg. 65). Nessa frase, o 
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texto reforça a ideia de que interessar-se por uma mulher apenas pelas suas posses é algo 

execrável em nossa sociedade. Na medida em que o conto reforça esse estereótipo, cria-se 

a tensão necessária à narrativa: “Dizia-se o diabo de Norival, inclusive que tomava dinheiro 

de mulher. Não se lhe conhecia uma ocupação, um emprego, nada. Apesar disso, Aarão jamais 

pensara que o outro fosse o mesmo cínico da morte. Benzia-se: ―Parei! Parei! ” (idem, p. 66). 

Durante o velório de Ernesto, Norival aparece e faz questão de zelar por todos os 

cuidados à viúva. Um excesso, segundo Aarão que, indignado, comenta com os amigos: “ - O 

que me deixa besta é o seguinte: morreu Ernesto. Muito bem. E não é que o Norival vem 

dar em cima da viúva na cara do defunto! ” (idem, p. 66). 

No desenvolvimento do conto, todos percebem essa situação, menos Suzana, que 

pertencia a uma família de anjos. Inebriada por sua gentileza, aparentemente, ignorava as 

verdadeiras intenções de Norival. Então os dois personagens começaram a se relacionar de forma 

intensa. Para Suzana, o caça-dotes era seu primeiro amor (2006, p. 68). Seus beijos ardentes 

eram melhores que os de seu falecido marido, enfim estava apaixonada pela forma como ele a 

fazia sentir-se desejada. E Norival aproveitava para reforçar a ideia de negação da relação 

anterior: 

“―Vou te provar que teu marido foi um mosca morta. ” (2006, p. 69). O conto 

prossegue e descreve o quanto os amigos estavam certos sobre o perfil imoral de Norival. 

O narrador reforça o golpe do baú descrevendo as atitudes perdulárias do personagem após o 

casamento, esbanjando, sem escrúpulos, a fortuna da família da esposa. Faz crer que era de 

conhecimento público que, caso a mulher não lhe desse os cheques em branco para que gastasse 

com toda sorte de improbidades, sofreria humilhação pública e agressão física. Estabelecido 

então, com todos os detalhes, o conflito entre os personagens por meio da traição ao amor 

verdadeiro, o narrador então revela o desfecho surpreendente, no final do conto. Quando o pai 

de Suzana ameaça fazer justiça com as próprias mãos e colocar na linha o marido crápula, ela o 

impede, aos gritos: 

- Seja um miserável! Seja o que for! Mas eu não admito que ninguém fale mal dele! 
Um carinho que ele me faça, um só, vale todo o meu dinheiro! Caiu de joelhos; 

soluçava, com o rosto mergulhado nas duas mãos: - Quando ele me beija, eu sou a 

mais feliz das mulheres! A mais feliz! (RODRIGUES, 2006, p. 72) 

 

A situação narrativa exposta na primeira parte do conto, ou seja, a concepção de que 

um casamento só pode ser legítimo, aceito moralmente, se houver amor verdadeiro, coloca-se em 

contraposição com a segunda parte na qual esse sentimento é descartado conscientemente em 

troca da realização do desejo reprimido de uma paixão ardente e claramente contraditória. É 

isso que marca, de forma indelével e geral, a temática dos contos de A Vida Como Ela É... 
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Com variações de personagens, cenários e situações, os conflitos repetem sempre essa mesma 

relação de ambigüidade entre aquilo que é correto, mas esvaziado de sentido, e aquilo que é 

incorreto, porém de uma realização plena. Abrir um espaço para as contradições que caracterizam 

o universo ambíguo, na forma de abordar questões tabus dentro de um jornal de reconhecida 

credibilidade, é o que delimita o éthos discursivo de Nelson Rodrigues. Essas grandezas estão 

subordinadas à instância da enunciação, dado que todas elas revelam não só uma imagem do autor, 

mas também um modo dele ver o mundo. 

 

 

 

4.3 Imagem técnica e remagicização 

 

 
Conforme verificamos anteriormente, o processo de alfabetização discursiva de Nelson 

Rodrigues, ao longo de sua trajetória pessoal e profissional, contou com um forte apelo das 

imagens. Tanto as borradas por suas memórias da infância quanto as imagens técnicas a que teve 

acesso, produzidas pelos fotógrafos dos jornais e, mais tarde, emissoras por onde passou. Desta 

forma, podemos compreender algumas características presentes em sua formação discursiva. 

Uma delas, como observamos, é o forte caráter imagético presente na trama contada. Quase todas 

as situações remetem a uma cena. Quando lemos as curtas histórias de A Vida Como Ela É... 

nossa impressão é a de que estamos assistindo a um filme, com imagens em movimento, sons 

diversos, ruídos. Esse aspecto performático do texto rodrigueano talvez seja o mais importante ao 

analisarmos a transição da memória fotográfica ao texto e, posteriormente, a recodificação dele 

em imagens sonoras da adaptação televisual. Nesse processo, que examinaremos mais 

detalhadamente no próximo subcapítulo, podemos notar questões ontológicas que Flusser 

investigou em relação à imagem e ao texto quando analisa a imagem técnica produzida pelo 

aparelho fotográfico no mundo contemporâneo. Antes de prosseguirmos no estudo da adaptação 

para outras linguagens, vale antes uma panorâmica, no sentido literal, sobre as reflexões 

inovadoras de Flusser no que se refere à remagicização do mundo por meio das imagens técnicas. 

Esses conceitos poderão nos ajudar a formular questões conceituais mais agudas em 

relação ao objeto de nossa pesquisa, ou seja, o conto adaptado para televisão e a televisão, 

como imagem técnica, plasmando o conto adaptado na memória coletiva. 

Vilém Flusser, filósofo tcheco, naturalizou-se brasileiro em 1950, fugindo da Segunda 

Guerra Mundial. Filho de uma família de intelectuais judeus teve sua primeira formação em 

Praga e, anos depois, em Londres. No Brasil, foi professor da Universidade de São Paulo onde 
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ministrou aulas de Filosofia da Ciência na Escola Politécnica, na Escola Superior de Cinema e 

na Escola de Arte Dramática. Em 1983, publica em alemão o ensaio A Filosofia da Caixa 

Preta: Ensaios para uma futura filosofia da fotografia (tradução do próprio autor), sobre o 

aparelho fotográfico que, segundo o autor, estaria ditando as regras do mundo atual. Com essa 

proposição filosófica, Flusser coloca em cheque algumas crenças ocidentais tais como a tese 

antropocêntrica de que é o homem e sua vontade que conduzem a história38. Para ele, o 

aparelho fotográfico, que surgiu como um brinquedo, estaria suplantando sua função de origem 

e subtraindo o próprio corpo humano das relações de significado. As mediações técnicas 

estariam gerando ambientes em primeiro plano colocando, nós operadores desses 

equipamentos, em um plano subalterno. Dessa forma, passaríamos a ser meros funcionários 

dessas máquinas, seguindo as regras dos programas desses aparelhos. Seríamos oriundos da 

retirada progressiva de funções deliberativas do operário que, por sua vez, perdeu alguns direitos 

de escolha e autodeterminação que eram inerentes ao artesão (JÚNIOR, 2013, pos. 66). Dentro 

dos estudos das Teorias dos Meios ou da Mídia, tal reflexão é importante quando Flusser confere 

à imagem e suas transformações um papel na tradução do mundo em cena, a imagem técnica 

ou tecnoimagem que hoje estariam presentes nos mais diversos aparelhos (dos smartphones 

às TVs de Ultradefinição). O mundo das imagens técnicas, ou o mundo que engoliu a obra de 

Nelson Rodrigues ao longo dos últimos 60 anos, é o cenário onde podemos localizar o seu 

discurso. É esse o enfoque que pretendemos dar nessa parte. Como vimos nos capítulos 

anteriores, a televisão e o cinema, lócus onde as imagens técnicas realizaram boa parte da 

obra escrita do autor, tiveram um papel fundamental no que se refere à intertextualidade de seu 

discurso, ou seja, à maneira como ele foi se transmutando semanticamente em novos textos-

imagens. Por isso, se faz necessário, pela ótica de Flusser, tentar compreender a relação entre 

texto e imagem, desde suas origens.  Para o filósofo, as imagens são mediações entre o homem 

e o mundo. 

Porém o homem, ao invés de se servir das imagens em função do mundo, passa a viver 

em função de imagens. Não mais decifra as cenas da imagem como significados do mundo, mas 

o próprio mundo vai sendo vivenciado como conjunto de cenas. Tal inversão da função das 

imagens é idolatria (2013, pos. 185- 186). Essa alternância ocorre de tal forma significativa que, 

segundo o autor, podemos observar, hoje, de que forma se processa a magicização da vida: as 

imagens técnicas, atualmente onipresentes, ilustram a inversão da função imagética do homem. 

                                                                    
38 BAITELLO JÚNIOR, Norval (Apres.). O aparelho e o bote. Filosofia da caixa preta quase três décadas depois. 

In: FLUSSER, Vilém. A Filosofia da Caixa Preta: Ensaios para uma futura filosofia da fotografia. São Paulo: 

Annablume, 2013. p. 40-86. (Coleção Comunicações). E-book Digital. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_da_Caixa_Preta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_da_Caixa_Preta
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Dentre as causas relacionadas a esse estado atual de representação midiática, vale recorrer ao 

argumento de Flusser que estabelece uma correlação entre texto e imagem. Na tentativa de 

explicar as imagens, o homem inventou o texto. Porém, no seu aperfeiçoamento ao longo dos 

séculos, essa criação passa a dificultar a compreensão humana em traduzir as imagens. Por não 

ter capacidade de constituir imagens, o homem não consegue mais decifrar os textos. 

Consequentemente, o criador passa a viver não mais para se servir da criatura, os textos, mas em 

função dela (2013, pos. 220). Dessa relação invertida, segundo o autor, surge a textolatria, a 

capacidade de adoração do texto pelo texto, hermético, sem que este tenha a capacidade de ser 

traduzido em imagens, em ser imaginado pelo homem. A essa problemática o autor define como 

crise dos textos que implica no naufrágio da História, como explica: 

 
A crise dos textos implica o naufrágio da História toda, que é, estritamente, processo de 
recodificação de imagens em conceitos. História é explicação progressiva de imagens, 

desmagicização, conceituação. Lá onde os textos não mais significam imagens, nada 

resta a explicar, e a história pára. Em tal mundo, explicações passam a ser supérfluas: 

mundo absurdo, mundo da atualidade. (2013, pos. 224-225) 

 

 

Em resposta a essa crise, são inventadas as imagens técnicas, dentre as quais, a 

fotografia seria a primeira delas a substituir os textos altamente evoluídos. Porém, novamente o 

homem perde o controle sobre mais essa criação e a imagem técnica passa a inverter o princípio 

do deciframento do mundo, pois ontologicamente, as imagens tradicionais imaginam o mundo; as 

imagens técnicas imaginam textos que concebem imagens que imaginam o mundo (2013, pos. 

248). Desta forma:  

 

O mundo representado parece ser a causa das imagens técnicas e elas próprias parecem 

ser o último efeito de complexa cadeia causal que parte do mundo. [...]  Quem vê a 

imagem técnica parece ver seu significado, embora indiretamente. O caráter 
aparentemente não-simbólico, objetivo, das imagens técnicas faz com que seu 

observador as olhe como se fossem janelas e não imagens (2013, pos. 248). 

 

O observador passa a confiar nas imagens técnicas tanto quanto confia em seus próprios olhos. 

Quando critica as imagens técnicas (se é que as critica), não o faz enquanto imagens, mas 

enquanto visões do mundo. Essa atitude do observador face às imagens técnicas caracteriza a 

situação atual, onde tais imagens se preparam para eliminar textos. Algo que apresenta 

consequências altamente perigosas (2013, pos. 245-246). Os perigos dessa concepção é que a 

aparente objetividade das imagens técnicas é ilusória, pois elas são tão simbólicas quanto 

qualquer imagem. É necessário que sejam decifradas, não simplesmente aceitas como verdade 

objetiva. Para Flusser, o que vemos ao contemplar as imagens técnicas não é o mundo, mas 

determinados conceitos relativos ao mundo, a despeito da automaticidade da impressão do 
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mundo sobre a superfície da imagem (2013, pos. 253). Fecha-se aí o ciclo de representação 

midiática do mundo das imagens técnicas televisivas. Um mundo que, por meio delas, organiza, 

programa, convence os olhares, como se essas impressões, de fato, fossem a realidade. No seu 

propósito desenfreado em traduzir o estado real das coisas, traduz linguagens, muitas vezes de 

um suporte para o outro. Mas cabe a questão: de que forma as imagens técnicas suplantariam a 

capacidade imaginativa de um texto? Quais seriam os mecanismos que atuariam nesse processo 

de resignificações? A partir da investigação de questões relativas às adaptações e a análise dos 

conteúdos adaptados, nos próximos capítulos, vamos nos propor a compreender algumas dessas 

estratégias. 

 

 

4.4 Adaptação: repetição sem replicação 

 

 
Quando nos propusemos a pesquisar material bibliográfico sobre adaptação, em nosso caso 

específico, houve uma certa dificuldade. Inicialmente, porque a maioria dos livros e artigos 

objetivam discutir a adaptação de romances para o cinema. Foi prática comum, desde o início do 

século passado (cinema), e a partir da metade dele (televisão), o empréstimo do status cultural 

de grandes dramaturgos e escritores para a construção da linguagem desses suportes 

manipuladores de imagens e sons em sincronia. Até que se constituíssem formas próprias de 

expressão, consagradas junto ao público, essas constantes releituras por meio das tecnologias 

audiovisuais, sempre recorreram aos cânones da literatura. Ainda é muito raro achar um estudo 

específico que estabeleça comparativos entre o suporte impresso de uma curta história (conto, 

por exemplo), publicado em jornal ou em livro (muito menos nos dois), e um formato específico 

de um programa de televisão (magazine, minissérie, seriado, especial etc.). Raros são os estudos 

que investigam essas especificidades. Destaca-se, no entanto, no Brasil, as análises de Ana 

Maria Balogh, e, no Canadá, Linda Hutcheon, ambas da área de Letras, às quais recorreremos 

constantemente quando mencionarmos os conceitos e os processos adaptativos. Talvez por esse 

tipo de produção televisiva adaptada ser considerada menor39, ou pelo fato de que adaptar um 

conto seja menos desafiador do que um romance. A condensação narrativa, a rapidez de 

desenvolvimento, o alcance limitado de sua ambição demonstrativa, evocadora ou satírica, 

são razões enumeradas por Mitterand40, para justificar um menor risco de perda no caminho da 

                                                                    
39 Geralmente, autores se referem ao meio colocando a palavra televisão depois de cinema, teatro e antes de etc.  
40 Miterand, Henri. 100 filmes: da literatura para o cinema. Tradução de Clóvis Marques. 1ª Edição Rio de Janeiro: 

Best Seller, 2014. (p. 10-11). 
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adaptação. Não que adaptar um conto esteja ao alcance de qualquer um, mas o risco do 

adaptador picotar o romance de partida, é muito maior, conforme o especialista justifica abaixo: 

 
Mas o romance, em suas manifestações mais rematadas, entra num jogo completamente 

diferente de dimensões, combinações, significados e valores [em relação ao conto]. E é 

nesse nível de dificuldade, na passagem de uma arte para outra, que é temerário meter a 

tesoura. (MITERAND, 2014, p.11)  
 

Devido a esses diversos motivos fomos obrigados a recorrer à linguagem que mais se 

aproximava do nosso objeto, ou seja, a adaptação audiovisual cinematográfica. Considerando as 

condições especiais de produção da série A Vida Como ela É..., captada por câmeras de cinema, 

gravada em filme de 35 mm, e não em fita eletromagnética (como a maioria dos programas de 

televisão), acreditamos que, enquanto conteúdo nuclear, o produto final independe do meio onde 

é distribuído. Isso porque é o uso da linguagem (audiovisual, no caso) o ponto em comum. Já o 

aspecto da adaptação ser na forma de um conto seriado irá implicar, sim, no meio (TV). 

Diferentemente do cinema, que trabalha com obras únicas e eventualmente uma a quatro 

continuações, a televisão, por sua natureza instantânea, de retorno imediato a partir de produção 

serializada, tem a capacidade de dilatar ao máximo as narrativas e multiplicar a quantidade de 

filhotes da obra original ao longo de sua programação. 

Também é notória a quantidade de material que analisa a originalidade da obra adaptada 

ou a inviolabilidade da obra original. Sabemos que, na medida em que algo deixa de manter 

sua forma original, a sua essência pode permanecer, mas seu duplo adaptado se modifica 

profundamente. E é isso que nos interessa discutir daqui para frente, pelo menos em três 

possibilidades: as aproximações, os distanciamentos e as transformações radicais que ocorrem 

no processo de adaptação de linguagens e quanto esses elementos interferem nos fatores de 

adaptabilidade de um suporte a outro. Antes, porém, vamos alinhavar algumas semelhanças e  

diferenças nas características da palavra escrita do conto e do episódio audiovisual, a começar 

pela concepção narrativa, compreendida aqui como o arranjo da disposição dos acontecimentos 

e das ações das personagens. 

A narrativa pode ser considerada o eixo comum da literatura, do drama e do cinema, do 

episódio de televisão ainda que muitos filmes, programas, peças e romances apresentem 

exatamente a intenção de promover uma espécie de desmanche do texto original. Como vimos, 

a teledramaturgia é a arte da ação e encenação, espécie de ação vivificada, captada por 

câmeras, montada e distribuída à audiência massiva. Ela reúne fragmentos desenvolvidos 

independentemente, embalando-os em um conteúdo moldado em um determinado formato 

televisivo. Já a literatura é um meio onde a imaginação do leitor constrói as imagens, já que é 
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através do contato com as palavras que ele chegará até elas, formulando assim o seu exclusivo 

universo visual da ficção. Há mais liberdade na construção do mundo descrito, contado, pelo 

autor. Já o cinema e a TV, diferentemente, constituem-se formas ficcionais onde a imagetização 

já está presente na própria construção poética do autor ou, no nosso caso, os co-autores, ou autor 

coletivo da adaptação audiovisual. Voltando ao cinema como linguagem, Umberto Eco defende 

que ele se serve de imagens, enquanto a literatura se serve de palavras conceito. O autor italiano 

elucida melhor a questão ao explicar que no primeiro caso (o da literatura) o fruidor é 

estimulado por um signo lingüístico recebido de forma sensível, mas usufruído apenas por meio 

de uma operação mais complexa, embora imediata, de exploração do campo semântico conexo 

com aquele signo, de modo que, acompanhado pelos dados contextuais, o signo deixará por 

evocar na acepção apropriada da palavra, uma série de imagens capazes de estimular 

emotivamente o receptor41. As adaptações mais comumente consideradas são as que passam do 

modo   contar para o mostrar, geralmente do meio impresso para o performativo. A adaptação 

de um meio ao outro terá o papel de capturar e orientar a interpretação da história proposta, 

orientando-nos para a percepção direta, conforme explica Hutcheon: 

 
No modo contar, na literatura narrativa, por exemplo, nosso engajamento começa no 

campo da imaginação, que é simultaneamente controlado pelas palavras que conduzem 

o texto, e liberado dos limites impostos pelo auditivo e visual (...) Mas na travessia para 

o modo mostrar, como em filmes e adaptações teatrais, somos capturados por uma 

história inexorável, que segue adiante. Além disso, passamos da adaptação para o 

domínio da percepção direta, com sua mistura tanto de detalhe quanto de foco mais 

amplo. (HUTCHEON, 2013, p.48). 

 

Outra semelhança subjacente a essas duas produções é o foco narrativo. Comum entre 

texto impresso e episódio de televisão, ele é o eixo central da narrativa, que estrutura a fábula 

e é perseguida pelo autor. Sua forma poderá variar, mas o foco narrativo não. Veremos 

posteriormente que esse elemento comum será mantido em ambas as produções (texto e 

audiovisual) com objetivo de realizarmos nossa análise no próximo capítulo. 

Em linhas gerais, a adaptação é a repetição sem replicação. As mais comuns, e objeto de 

nossa análise, são as que partem de um texto escrito (publicado originalmente em mídia 

impressa, como jornais, revistas e livros) para um modo performático, como um conteúdo 

audiovisual eletrônico (veiculado em inúmeras mídias como cinema, televisão, DVD, Web e 

dispositivos portáteis como tablets e smartphones), uma peça de teatro, jogos interativos 

eletrônicos e até parques temáticos.  Há sempre um texto de partida e um ou muitos duplos 

                                                                    
41 ECO, Umberto. A Definição da Arte. Tradução de José Mendes Ferreira. Lisboa: Lisboa, 1972, p. 189. 
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adaptados, lançados   isolados   ou   simultaneamente   em   diversos   suportes   midiáticos42, 

geralmente atrelados às questões comerciais, como veremos no próximo capítulo. Como na 

mimese clássica, a adaptação não é uma cópia, mas um processo de apropriação do material 

adaptado. Nas palavras de Hutcheon43, uma adaptação pode ser descrita do seguinte modo:  uma 

transposição declarada de uma ou mais obras reconhecíveis; um ato criativo e interpretativo 

de apropriação/recuperação; um engajamento intertextual extensivo com a obra a da pta da  

(2013, p. 30). Ou seja, uma nova obra, porém atrelada de forma particular a uma ou várias 

obras originais. E essa particularidade implica na capacidade criativa do adaptador, na forma de 

esculpir a nova obra a partir de um original bruto, conforme comparação de Linda Seger:  

 
The adaptor is much like the sculptor Michelangelo, who, when asked how he was 

able to carve such a beautiful angel, replied, The angel is caught inside the stone. I simply 

carve out everything that isn‘t the angel. The adaptor is sculpting out everything that 

isn‘t drama, so the intrinsic drama contained within another medium remains. (SEGER, 

2011, pos.194-197) 

 

A adaptação também não é uma paródia ou um plágio. Geralmente, sua identidade é anunciada 

abertamente, com avisos como: baseada em ou adaptada de, inclusive por motivos legais 

relacionados aos direitos autorais do autor de origem. Esse fator faz dessa produção algo 

já conhecido do público. Portanto, a escolha do material adaptado não ocorre por acaso e sim 

fruto de uma série de escolhas, conforme enumera Hutcheon: 

 

No ato de adaptar, as escolhas são feitas, com base em diversos fatores, incluindo 

convenções de gênero ou mídia, engajamento político e história pessoal e pública. As 

decisões são feitas num contexto criativo e interpretativo que é ideológico, social, 

histórico, cultural, pessoal e estético. (HUTCHEON, 2013, p.153) 

 

 

Todos esses fatores irão interferir no processo de adaptação. Uma adaptação, assim 

como a obra adaptada, está sempre inserida em um contexto um tempo e um espaço, uma 

sociedade e uma cultura; ela não existe num vazio. Conforme citamos nos capítulos anteriores, 

contextualizando o cenário dos anos 50 aos 90, havia uma série de questões envolvidas que de 

certa forma pesaram na escolha de A Vida Como Ela É... para transformar-se em conteúdo 

audiovisual televisionado, veiculado, de forma seriada, em programa semanal de televisão.  

 

                                                                    
42 O conceito da narrativa transmidiática, discutido pelo pesquisador norte-americano Henry Jenkins em seu livro 

Cultura da Convergência parte do princípio que uma mesma história pode se desenrolar por meio de múltiplos canais 

de mídia contribuindo, conforme suas especificidades, para a boa compreensão do universo narrativo. Esse recurso é 

muito utilizado na indústria do entretenimento.  
43 HUTCHEON,   Linda.   Uma Teoria   da Adaptação.  Tradução   de André Cechinel.   2ª Edição. 

Florianópolis: Editora da UFSC, 2013. 



66 
 

 

Tanto aspectos ideológicos, quanto estéticos foram preponderantes na passagem de uma 

mídia a outra, fazendo com que em seu processo ocorressem recodificações ocasionadas pela 

transcodificação de signos convencionados, conforme relaciona Hutcheon: 

 
Em vários casos, por envolver diferentes mídias, as adaptações são recodificações, ou 

seja, traduções em forma de transposições intersemióticas de um sistema de signos 

(palavras, por exemplo) para outro (imagens, por exemplo). Isso é tradução, mas num 

sentido bem específico: como transmutação ou transcodificação, ou seja, como 

necessariamente uma recodificação num novo conjunto de convenções e signos. 

(HUTCHEON, 2013, p. 40) 

 
Esse caráter de transcodificação, passa necessariamente por um processo de ajuste. O 

conhecido roteirista Syd Field44, com larga experiência em adaptar romances, peças de teatro, 

artigos de jornais ou revistas para audiovisual (principalmente, cinema), inclui diversas vezes a 

palavra “mudança” em seu manual ao afirmar que a adaptação é definida como a habilidade de 

fazer corresponder ou adequar por mudança ou ajuste, modificando alguma coisa para criar uma 

mudança de estrutura, função e forma, que produz uma melhor adequação. Em sua visão, está 

descartada a superposição do roteiro sobre o livro, ou vice-versa. Está, sim, sendo operada uma 

troca irreversível. Troca-se um suporte por outro, com todas as particularidades que os 

caracterizam. Para ele, o roteiro é o primeiro meio para que essa alquimia se realize 

posteriormente. 

 

 

4.5 Do homogêneo ao sincrético (re) homogeneizado 
 

 

Dentro dessa perspectiva da troca, da mudança formal, nos apoiaremos no conceito de 

Roman Jakobson sobre tradução. Ele propõe, basicamente, três categorias, entre as quais 

destacaremos a tradução intersemiótica: 

 
A tradução intralingual ou reformulação ("rewording") consiste na interpretação de 

signos verbais por meio de outros signos da mesma língua. A tradução interlingual ou 

tradução propriamente dita consiste na interpretação dos signos verbais por meio de outra 

língua. A tradução intersemiótica ou transmutação consiste na interpretação dos signos 

verbais por meio de sistemas de signos não-verbais. (JAKOBSON, 1969, p. 64-65, 

grifos nossos) 

 

 

 

 

                                                                    
44 FIELD, Syd. Manual do Roteiro – os fundamentos do texto cinematográfico. Tradução de Álvaro Ramos. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2001, p 174.   
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Na passagem do texto literário ao fílmico, ao televisual, a tradução torna-se adaptação. 

O processo de adaptação, ou tradução intersemiótica, pressupõe a passagem de um texto 

caracterizado por uma substância da expressão homogênea - a palavra - para um texto na qual 

convivem substâncias de expressão heterogêneas, tanto no que concerne ao visual quanto ao 

sonoro. A tradução intersemiótica pressupõe a relação do verbal e do não-verbal. A matéria 

visual pode ser dividida em imagem fixa, imagem em movimento e palavra escrita; e a 

matéria sonora em música, ruído e palavra falada. Recorremos, novamente, a Linda  Hutcheon: 

 
Na passagem do contar para o mostrar, a adaptação performativa deve dramatizar a 

descrição e a narração; além disso, os pensamentos representados devem ser 

transcodificados para a fala, ações, sons e imagens visuais. Conflitos e diferenças 

ideológicas entre os personagens devem tornar-se visíveis e audíveis. (HUTCHEON, 

2013, p. 69) 
 

 

Ver e ouvir o texto. Dar visibilidade e substância sonora à palavra escrita e depois reunir  

esses elementos em um construto síncrono audiovisual é o papel da adaptação. Nesse 

sincretismo, destaca-se o trabalho do roteirista, aquele profissional que, a partir do texto base, 

criará a  ação, os diálogos e as cenas que se desenvolverão no tempo-espaço da narrativa 

audiovisual adaptada. Seu produto, o roteiro, também é um texto. Porém, essa materialidade 

de origem desaparecerá para permitir sua realização. Seu esforço está na forma como o roteiro 

manterá a essência da obra adaptada. Um dos fatores que poderá contribuir é a identificação 

entre roteirista e autor. Para Euclydes Marinho, adaptador da série aqui pesquisada, é vital que 

haja uma admiração pessoal do roteirista pelo autor a ser adaptado45.  

Outro consagrado roteirista, Doc Comparato, descreve os primeiros passos na construção 

de um roteiro, a partir da construção dos diálogos no tempo dramático das cenas: 

 
O tempo dramático é o quanto tempo terá cada cena. Isto é, colocamos os diálogos nas 

cenas e por meio deles começamos a dar ao trabalho uma forma de roteiro. Nessa 

etapa, completaremos a estrutura com o diálogo. Então, cada cena terá seu tempo 

dramático e a sua função dramática. Esse trabalho já se concretiza no chamado primeiro 

roteiro. (COMPARATO, 2009, p. 32) 

 

Portanto, no processo de adaptação, o roteirista é o primeiro tradutor. Um problema 

particular da adaptação e enfrentado no início pelos roteiristas é comum a todas as mídias: a 

dificuldade de representar ou tematizar o desenvolvimento do tempo, algo que pode ser feito com 

facilidade na ficção e prosa. Como aponta Pellegrini: 

 

 

 

                                                                    
45 Ver menção completa no APÊNDICE A. 
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Tratando-se do texto ficcional, é a observação das modificações nas noções de 

tempo, espaço, personagem e narrador, estruturantes básicos da forma narrativa, que 

ajuda a entender um pouco melhor a qualidade e a espessura dessas modificações 

(PELLEGRINI, 2003, p. 16). 

 

O trabalho do roteirista não está apenas no interior do texto, na transformação das ações 

em falas de atores de carne e osso, mas também a serviço do novo meio no qual o conteúdo será 

veiculado. Na adaptação tradicional, o trabalho do roteirista adaptador de TV se faz muito mais 

no sentido de criar acréscimos, novos planos e anti-planos narrativos, novos personagens, muitas 

vezes novos espaços e tempos. Talvez, porque um roteiro lida com as exterioridades textuais, 

aquilo que precisa aparecer. Na definição de Field (2001, p. 175), um roteiro é uma história 

contada em imagens, colocada no contexto da estrutura dramática. Isso quer dizer que muitas 

vezes, a partir de um trecho de alguns parágrafos da obra original, o roteirista poderá multiplicar 

a narrativa audiovisual em dezenas de cenas, por exemplo, de acordo com a forma com a qual 

aquele conteúdo será mostrado, seja obra seriada, seja obra única. Em outras palavras, a 

transmutação audiovisual exige, em geral, uma estratégia de expansão narrativa e discursiva, 

fator que conta também com a participação do público na hora de preencher lacunas, conforme 

comenta Hutcheon: 

 
Durante o processo, inevitavelmente, preenchemos lacunas na adaptação com 

informações do texto adaptado. A rigor, os adaptadores contam com essa habilidade 

de preencher lacunas quando passam da expansão discursiva do modo de contar para as 

limitações de tempo performativo e espaço de mostrar. (HUTCHEON, 2013, p. 166) 

 

Ao analisar a adaptação de romances brasileiros para minisséries de televisão, Balogh 

(1996, p. 142) afirma que tanto a recorrência de temas básicos (isotopias) quanto os 

programas narrativos que as delineiam são mantidos de uma obra para outra. A fragmentação 

televisual, no entanto, faz com que haja, no roteiro, uma consciência mais aguda da 

organização por blocos de sentido. Há maior exigência de concentração temática e narrativa no 

roteiro do que no romance (p. 150). Sendo assim, ao compararmos as adaptações de textos 

literários para plataformas de exibição audiovisual, como a televisão e o cinema, podemos dizer 

que os programas, por serem serializados, são muito mais extensos do que as obras fílmicas e a 

maioria das obras literárias. Além disso, os programas televisuais são descontínuos, visto que se 

fragmentam inúmeras vezes, não apenas nos capítulos ou episódios, mas também nos vários 

intervalos da programação, como os comerciais e nas chamadas de outros programas. A 

característica principal do meio televisivo, a extensão e a fragmentação, serão a constante 

preocupação do roteirista, na medida em que são determinadoras da descontinuidade, pois tornam 

os elementos conjuntivos propiciadores da tradução intersemiótica muito mais necessários, pois 

são os elementos responsáveis pela coerência e coesão do texto, no caso, o televisual. 
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Outra característica que atinge diretamente a passagem do texto literário para outros  

formatos de adaptação é o número ilimitado de leituras e possibilidades presentes na 

ambiguidade poética que eles carregam. Por isso, é muito difícil traduzir exatamente o que o texto 

propõe, uma vez que muito daquilo que se expressa não está nas linhas e sim nas entrelinhas. 

Sobre este aspecto subjetivo, Jakobson explica tecnicamente: 

 
Em poesia, as equações verbais são elevadas à categoria de princípio construtivo do 

texto. As categorias sintáticas e morfológicas, as raízes, os afixos, os fonemas e seus 

componentes - em suma, todos os constituintes do código verbal - são confrontados, 

justapostos, colocados em relação de contigüidade de acordo com o princípio da 

similaridade e do contraste; e transmitem assim, uma significação própria. A 
semelhança fonológica é sentida como um parentesco semântico (JAKOBSON, 1969, 

p. 72). 

 

Em uma transmutação, a plena intertextualidade entre um texto de partida e seu duplo 

adaptado, pode atualizar ou relativizar ambos os textos de alguma forma. Por isso, essa 

intraduzibilidade entre eles, na verdade, é resolvida pela recriação, como afirma Jakobson: 

 

Só é possível a transposição criativa: transposição intralingual - de uma forma 

poética a outra - transposição interlingual ou, finalmente, transposição intersemiótica - 
de um sistema de signos para outro; por exemplo, da arte verbal para a música, para a 

dança, para o cinema ou para a pintura (JAKOBSON, 1969, p. 47) 

 

Essa transposição criativa, no entanto, veste uma nova roupagem, novos signos, porém 

acreditamos que algo permanece. Linda Hutcheon recorre ao conceito de palimpsesto, o 

pergaminho reutilizável da Antiguidade, para exemplificar a questão: 

  

Como transposição criativa e interpretativa de uma ou mais obras reconhecíveis, a 

adaptação é um tipo de palimpsesto extensivo, e com frequência, ao mesmo tempo, 

uma transcodificação para um diferente conjunto de convenções. (HUTCHEON, 2013, 

p.61, grifos nossos). 

 

Apagar o texto anterior a fim de reutilizá-lo em novo suporte seria o aspecto primordial 

da adaptação, que ocorre não apenas por parte do adaptador, mas em uma espécie de acordo tácito 

com o público. E esse é um acordo que tem como cláusula pétrea a temática. Sendo assim, 

podemos concluir que a tradução, ou adaptação, está aprisionada à isotopia básica do texto 

original e ao seu foco narrativo, conforme já citamos anteriormente quando mencionamos as 

semelhanças entre palavra escrita e audiovisual adaptado.  Fora isso, quase tudo muda. Randal 

Johnson46 complementa que quando se vai de um sistema para outro, há uma mudança 

necessária de valores significantes. O que ele quer dizer é que nessa tradução que migra a 

                                                                    
46 JOHNSON, Randal. Literatura e Cinema, Diálogo e Recriação: O caso de Vidas Secas. In PELLEGRINNI, Tânia 

(org.). Literatura, Cinema, Televisão. São Paulo: Senac, 2003, p. 46. 
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homogeneidade da palavra escrita para o sincretismo do texto adaptado, a nova produção ganha 

significância autônoma precisamente de suas inevitáveis e necessárias divergências da obra 

original. A autonomia total é impossível, pois o texto de partida é uma espécie de cárcere. Mas 

é necessário considerar que existem alterações inevitáveis nesse processo, principalmente pela 

função poética do texto base, o que irá implicar na recriação de uma nova narrativa, adaptada à 

linguagem de chegada e em consonância com o meio que a irá reproduzir, em nosso caso, a 

televisão, por meio da reconstrução audiovisual. Além disso, há nessa transição outra adequação 

gramatical: do aspecto formal da língua às possibilidades infinitas das imagens. Ainda que 

Johnson aponte pelo menos cinco tipos de material dentro do processo cinematográfico: imagens 

visuais, linguagem verbal oral (diálogo, narração e letras de música), sons não verbais (ruídos 

e efeitos sonoros), música e a própria língua escrita (créditos, títulos e outras escritas) enquanto 

a literatura costuma trabalhar com apenas uma delas, a escrita, o audiovisual é um meio 

imagético. Seu sentido, inclusive, parece extraído dos vários sentidos que se estruturam de 

uma imagem para a outra. Não fosse assim, seria impossível a existência de sentido dentro de 

qualquer narrativa audiovisual que não contasse com as palavras (o que excluiria o cinema mudo 

e boa parte dos desenhos animados infantis). Dentro deste contexto, pode-se apontar a soberania, 

o que não significa dizer exclusividade, da imagem como meio produtor de sentido como uma 

potencialidade do meio audiovisual.  

Já a imaginação também é tratada de modo diferente. De maneira geral, o audiovisual 

costuma trazer tudo pronto: não se evoca a imaginação do espectador, pouco é exigido dele. Por 

outro lado, esta mesma característica que retira praticamente qualquer possibilidade de 

evocação, confere a essa linguagem a sua potencialidade maior: o mostrar. Ao contrário da 

palavra literária, que leva o leitor à transformação mental daquilo que está escrito em imagens 

(algo que Flusser cita como sendo a função primordial do texto), e do signo literário, repleto 

de significações e cruzamentos concomitantes, a imagem costuma trazer seu fim em si   mesma. 

 

 

4.6 Imagens e sons – A gramática do audiovisual 
 

 

Embora o roteirista seja considerado o primeiro adaptador por traduzir texto em cenas e 

diálogos, em uma produção audiovisual, atuam dezenas de profissionais em conjunto. 

Obviamente, a mudança para os modos performativo ou interativo ocasiona a passagem de um 

modelo individual de criação para a atividade coletiva. Além do roteirista, responsável em 

esquematizar a planta baixa do edifício que irá ser construído, a equipe conta com uma extensa 
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equipe artística com: atores, figurantes e músicos; e técnica, com: iluminadores, figurinistas, 

cinegrafistas, editores de vídeo, cenógrafos e assistentes. Porém o engenheiro responsável, 

conhecido como diretor geral é o encarregado de tocar a obra e entregá-la ao público, assinando-

a. Mesmo assim, ao longo do processo de adaptação, o roteiro passa por inúmeras alterações, o 

que pode ocasionar um certo distanciamento entre o produto finalizado e os textos básicos da 

adaptação, conforme aponta Hutcheon:  

 

O próprio roteiro é frequentemente alterado por meio da interação com o diretor e os 

atores, sem mencionar o trabalho do editor. Como produto final, o filme pode estar 

bem distante, em termos de foco e ênfase, tanto do roteiro quanto do texto adaptado. 

(HUTCHEON, 2013, p.122). 

 

Embora a autoria da adaptação esteja sujeita às contribuições da equipe de produção 

audiovisual, é o diretor o profissional contratado para dirigir o olhar final. Ele é responsável, em 

última instância, pelo condicionamento da visão do telespectador. A câmera não representaria 

um olhar neutro, destituído de subjetividades, simplesmente, porque há um homem por trás dela 

selecionando, recortando e combinando, extraindo uma nova síntese do material desordenado 

que o mundo visível oferece. É o diretor quem condiciona esse olhar por meio de uma espécie 

de gramática audiovisual, originária do cinema, mais tarde, emprestada à televisão. Sem ela, não 

seria possível pensar em continuidade, cortes e, sobretudo, não se teria chegado à imensa 

variedade de planos e movimentos de câmera que o cinema atual consegue abarcar. Planos ou 

enquadramentos representam a distância entre a lente da câmera e o objeto a ser mostrado. O 

cenário e a fotografia (iluminação e composição) são o palco onde as câmeras capturam os 

objetos do olhar.  

Ao longo do século XX, essa fórmula passou por diversas fases evolutivas. Do cinema 

filmado como uma espécie de peça filmada, em plano geral, caminhou-se até o plano 

americano, causador de grande furor por apresentar personagens com as canelas  cortadas, 

privilegiando o coldre dos cowboys de faroeste. No início, o avanço da câmera fez com que o 

público reagisse de forma agressiva, porém a inovação acabou conquistando-o. Do plano 

americano, mais uma aproximação, o plano detalhe. Esse simples ajuste no botão da câmara  

(o zoon in), resultou num imenso salto para a criação de uma estética exclusivamente 

cinematográfica. A invenção do plano detalhe, espécie de tomada de câmara de algum detalhe 

da imagem, teria levado os cineastas diretamente ao close-up, sugerido aqui como o grande 

paradigma da estética do cinema. Além de ser o representante máximo da mediação estabelecida 

entre o texto fílmico e a fruição do espectador, o close-up é um recurso muito utilizado para 

captar estados interiores dos personagens, conforme Hutcheon relaciona esse importante recurso 
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visual à adaptação performativa: “ O poder do close, por exemplo, de criar uma intimidade 

psicológica é tão óbvio que os diretores podem utilizá-lo a fim de captar ironias interiores 

poderosas e reveladoras.” (HUTCHEON, 2013, p.94) 

Além desse recurso, se o plano geral, prolongado, imitador da vida presente de quem 

assiste, parece ser a ferramenta utilizada pelo cinema para dar conta da mimese sempre 

oferecida pelas obras de arte, sobretudo para lidar com as questões menos relevantes do drama, 

o close- up aparece em sua teoria como o detentor da capacidade de também reforçar certos 

eventos do drama. Seu entendimento da ferramenta é como um mecanismo de ruptura, 

provocadora da violência dado seu caráter de corte, de afastamento. 

Parece ser também consequência do uso recorrente do close-up que a arte audiovisual 

adquira seu caráter exclusivo de mostrar, em detrimento à idéia de sugestão, típica da estética 

literária. A poética audiovisual assume sua especificidade de  revelar mundos no entender de Béla 

Balázs,47 
em parte por causa de sua facilidade para alargar e abstrair tempo e espaço, em parte, 

porque se vale da ferramenta do close-up para focar exatamente aquilo que julga mais 

necessário, dirigindo com  muita  firmeza a  atenção, a  fruição e  a  recepção do espectador. 

Além desse tipo de enquadramento, que tanto caracteriza a gramática visual 

desenvolvida pelo cinema, o diretor pode optar por uma extensa tipologia de aproximações, 

conforme a carga dramática que pretende imprimir na cena, independentemente do 

tempo/espaço da vida real, conforme explica Hutcheon: “O tipo de plano (geral, médio, close; 

ângulos; reversos), sem mencionar sua duração, é, de fato, sempre ditado pela importância 

dramática do que está sendo filmado e não por qualquer tempo ou ritmo naturalista da ação real.” 

(HUTCHEON, 2013, P.101) 

Será a partir dessas escolhas, conjugadas pelo diretor geral, que a nova  fraseologia ganhará 

materialidade e será construída na posterior montagem de acordo com sua importância dramática. 

Nessa fase, o corte das imagens e o sincronismo com os sons, resgatarão a homogeneidade perdida 

no momento da produção, dando forma e estilo  à narrativa audiovisual adaptada. E a matéria 

sonora será determinante nesse processo de homogeneização típico da linguagem audiovisual. 

Como vimos anteriormente, a substância dos sons pode ser dividida em música (trilha sonora, o 

coletivo das músicas utilizadas), ruídos e falas dos personagens. Como veremos a seguir, o 

controle sobre esses elementos favorecerá, e muito, a unidade das imagens e, consequentemente, 

a persuasividade da adaptação junto ao público espectador. 

 

                                                                    
47 BALÁZS, Béla. Nós estamos no filme. Tradução de João Luiz Vieira. In XAVIER, Ismail. A Experiência do 

Cinema. Rio de Janeiro: Graal, 1991, p. 84. 
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No contexto da linguagem audiovisual, o som não enriquece imagens, sua função 

não é secundária. Ele modifica a percepção global do espectador. O áudio não atua em função 

da imagem e dependendo dela; atua como ela e ao mesmo tempo em que ela, por meio 

do sincronismo, fornecendo informação que o espectador processará de modo complementar em 

função de sua tendência natural à coerência perceptiva. Na verdade, nossos ouvidos não 

dependem de nossos olhos para processar informação. Assim, faz-se necessário dividir a função 

do áudio na narrativa audiovisual em três: 

 
O áudio atua na narrativa audiovisual seguindo três linhas bem  definidas: 1) Transmite 

sensações espaciais com grande precisão; 2) Conduz à interpretação do conjunto 

audiovisual e 3) Organiza narrativamente o fluxo do discurso audiovisual. 

(RODRIGUEZ, 2006, p. 277) 

 

Os ruídos denotam lugares. A simbiose visual e sonora constitui uma mensagem nova, 

diferente da transmitida em vias separadas. Por exemplo, quando ouvimos o ruído de uma 

porta sendo fechada, independentemente do que está sendo mostrado, sabemos reconhecer esse 

som familiar como o de qualquer porta se fechando. Mas a partir do momento em que esta 

porta está sendo mostrada por uma imagem que a contextualiza em um determinado cenário 

e/ou movimento de personagem, esse som ganha novo significado. Essa relação complementar 

entre imagem e som está diretamente ligada à nossa coerência perceptiva. E isso ocorre pelo 

princípio auditivo da regularidade, conforme explica Rodriguez: 

 

Devido ao princípio da regularidade, princípio natural da audição que postula que as 
séries ou fluxos de eventos sonoros que emanam de uma mesma fonte sonora não tendem 

a se transformar repentinamente, nosso sistema sensorial sabe que toda mudança brusca 

no som significa o final de um fenômeno e início do outro. (RODRIGUEZ, 2006, p. 276) 

 

Nossa capacidade de dar coerência é o que faz com que o som dê unidade a diversos cortes 

de edição de uma sequência de imagens. Sendo assim, a comunicação audiovisual baseia-se na 

coerência perceptiva, ou seja, a tendência natural do receptor em estabelecer, no ambiente 

natural, coerência entre som e imagem. E é esse o aspecto que irá imprimir realismo à 

narrativa audiovisual. Será a partir dessa sincronia, ou seja, a coincidência exata no tempo de dois 

estímulos diferentes (RODRIGUEZ, 2006), que o receptor perceberá a coincidência e a não 

coincidência temporal entre som e imagem. Esses dois estímulos podem ser percebidos apenas 

pela audição (como, por exemplo, no sincronismo produzido por diferentes instrumentos 

musicais) ou pela audição/visão, com a sincronia audiovisual. E será dessa capacidade 

perceptiva, combinada à nossa memória, que o adaptador poderá conduzir estrategicamente o 

foco de nossa atenção ao longo da narrativa audiovisual, conforme explica Rodriguez:                                 

“ Utilizando os valores informativos que determinadas formas sonoras têm em nossa memória 
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auditiva, o narrador audiovisual pode criar e conduzir com muita eficácia os novos entes que 

surgirão na mente do receptor ao associar imagem e som.” (RODRIGUEZ, 2006, p. 321) 

De posse de nossa atenção, o narrador audiovisual poderá conduzir-nos com muito mais 

facilidade aos caminhos que quiser. Podemos entrar e sair de ambientes como salas, carros e 

ruas sem percebermos; podemos reconhecer a voz de personagens sem que eles apareçam 

necessariamente; podemos ouvir sons inaudíveis naturalmente; podemos ser transportados para 

o passado, presente ou futuro ouvindo, por exemplo, uma música antiga ou uma releitura mais 

vanguardista de um tema musical conhecido etc. As possibilidades são inúmeras. Essas 

alterações diegéticas como, por exemplo, a trilha sonora inserida em uma cena (pois não há 

nela nenhuma imagem de um artista ou aparelho reprodutor sonoro enquanto ocorre), são 

fundamentais no processo de persuasão da narrativa audiovisual. As músicas utilizadas na 

trilha sonora, nesse contexto, ocupam o primeiro lugar da lista de manipulações possíveis. 

Suas principais funções, percebíveis na relação sincrônica com o movimento visual, são 

basicamente o controle do efeito de agradabilidade/desagradabilidade e o controle do ritmo 

visual. Quando o adaptador trabalha com uma organização visual bem definida no tempo 

(mudanças regulares de plano, movimentos bem definidos de um personagem etc.), o fato  de o 

ritmo da música sincronizar ou não com um movimento visual determina a agradabilidade ou a 

desagradabiliadade do resultado. A sensação de adequação ou não de uma música a uma imagem 

em movimento depende da sincronia do tempo musical com algum dos movimentos 

imperceptíveis visualmente. Na adaptação audiovisual, esse recurso é fundamental, por exemplo, 

para traduzir situações invisíveis e presentes no texto original como, por exemplo, o estado 

psicológico de um personagem descrito em detalhes pela palavra escrita. Como mostrar um 

solilóquio introspectivo? Dessa forma, operam-se equivalências, explícitas e implícitas em 

relação às imagens: 

As representações visuais e gestuais são ricas em associações complexas; a música 

oferece  equivalentes auditivos para as emoções dos personagens e, assim, provoca 

reações afetivas no público; o som, de modo geral, pode acentuar, reforçar, ou até 

mesmo contradizer os aspectos visuais e verbais. [...] O som nos filmes pode ser usado 

para conectar estados interiores e exteriores de um modo menos explícito do que em 

associações de câmera. (HUTCHEON, 2013, p.71, grifos nossos) 

 

Ainda existem outras relações entre som/imagem comumente utilizadas pelos narradores 

audiovisuais. Por exemplo, costuma-se estabelecer relação direta entre intensidade sonora e 

tamanho de sua fonte visual. O tique-taque associado a um relógio de parede ou um  estrondo a 

uma queda de um grande objeto são bons exemplos de sons que  confirmam imagens. Quanto 

maior é fisicamente a fonte sonora que se apresenta na tela, maior costuma ser a intensidade 

das formas sonoras associadas a ela. Também ocorre o efeito contrário: quanto menor o tamanho, 
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menor a intensidade. Toda mudança sonora de intensidade, tom, espectro, presença-ausência, 

etc. costuma estar vinculada a mudanças visuais como aproximações, elevações, descidas, 

mudanças de cor, de plano etc. (RODRIGUEZ, 2006). 

Outra importante função sonora na narrativa audiovisual está na fala que narra as 

imagens. Sua função é sumarizar a ação e conduzir com certa agudeza a atenção do espectador. 

Nesse recurso, existe uma espécie de ancoradouro entre texto semântico e imagem proposta. Será  

o conteúdo linguístico que proporcionará ao espectador a referência sobre como deve ser 

percebido tudo aquilo que vemos e ouvimos para que a decodificação não fique à deriva. 

Muitos roteiristas, como Linda Seger e Robert Mckey afirmam que o audiovisual deve utilizar 

com muita parcimônia esse recurso, pois ele conduz o espectador a prestar atenção às palavras 

que ouvimos e não à ação que vemos. 

De todas as estratégias e artimanhas disponíveis em uma adaptação, o som desempenha 

um papel   essencial   na   narrativa   audiovisual,   sobretudo,   como   elemento   de organização, 

unificando   ou   separando   estruturalmente   sequências   visuais   compostas   de   múltiplos 

movimentos e mudanças do ponto de vista. A razão perceptiva que explica o papel estruturador 

do som é o fato de que o sentido da audição é muito mais estável no tempo que a visão. Ele 

organiza a narrativa audiovisual fazendo que o som que corresponde a um determinado plano se 

prolongue no tempo além do momento em que aparece o plano seguinte (efeito de sobreposição). 

O resultado é uma leve sensação formal de união entre  planos, apesar de as imagens serem 

completamente diferentes. Isso frequentemente ocorre  na transição temporal entre cenas, quando 

o narrador precisa indicar a passagem de um dia  para o outro, no presente, passado ou futuro, 

com o objetivo de dar linearidade à trama. Outra função sonora que organiza a narrativa é 

quando se utiliza uma música de forma que ela se estenda homogeneamente e sem rupturas 

formais bruscas, ao longo de diversos planos de conteúdos visuais diferentes. O resultado dá 

coesão perceptiva a esses planos, produzindo um efeito narrativo de ação ou situação unitária. 

Podemos perceber claramente esse recurso quando se faz necessária a construção de uma espécie 

de clima romântico entre personagens que, a partir de uma cena específica, estendem-se em 

lugares diferentes ao longo de um dia. Por último, outra função muito utilizada é quando se 

mantém o ponto de audição estável ao longo de toda uma série de planos visuais que têm pontos 

de vista muito diferentes. Isso pode ser feito por uma música ou por um efeito sonoro, para criar 

padronização de sentidos. Esse terceiro recurso produz um efeito perceptivo de inserção da citada 

série de planos em um espaço sonoro e em um tempo contínuo. 

Como processo final de produção audiovisual, entra em cena o editor de imagens. 

Esse profissional irá realizar os cortes e dar o tratamento final ao produto. Quadros visuais e 
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diferentes trilhas sonoras (diálogos, voice-overs, música e ruídos) serão combinados nessa 

fase, pois o editor manipula as relações de tempo e espaço, hierarquicamente, a serviço do 

diretor geral. Finalizado o conteúdo, ele é mostrado ao público. Na televisão, sua veiculação está 

dentro de uma lógica de programação, responsável em dar coerência e sentido àquele 

conteúdo unitário em relação aos demais, exibidos antes e depois dele. Sobre esse aspecto, já 

mencionamos nos capítulos anteriores, o conteúdo será introduzido segundo a função das 

promessas que o meio televisual visa cumprir junto ao público. O quanto elas serão cumpridas 

não dependerá apenas “ do que”, mas do “quando” e do “como” e esse sentido prometido terá 

efeito.  
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5. ANÁLISE DO EPISÓDIO “O DECOTE”

Focalizando ainda mais nossa lente à adaptação da obra pesquisada, objetivamos nessa 

parte explicitar detalhes que nos auxiliarão a formular possíveis fatores de adaptabilidade de um 

texto para a linguagem audiovisual de acordo com as teorias discutidas nos capítulos anteriores. 

Para isso, faremos a comparação entre um conto escrito e seu duplo posteriormente adaptado 

para o seriado televisivo. A amostragem é representativa na medida em que os aspectos que 

iremos analisar são pertinentes à estrutura narrativa. Conforme mencionamos anteriormente, 

ambos possuem a mesma linearidade (a história é contada sempre na mesma ordem de 

acontecimentos) e foco narrativo, ou seja, a capacidade do adaptador em perseguir  a temática 

original da obra respeitando sua estrutura básica. Todos os contos escritos (assim  como constam 

nas coletâneas pesquisadas) apresentam a mesma composição formal: título, texto de 

apresentação e de três a quatro intertítulos sumarizados, cada uma das partes subsequentes 

que desenvolvem o enredo. Esse padrão narrativo permaneceu no duplo adaptado televisivo e 

será justamente essa semelhança formal que irá nos permitir identificar possíveis alterações de 

linguagem do modo do contar para o mostrar. Sem esse eixo comum, a análise se perderia nas 

escolhas subjetivas do diretor e sua equipe de produção. Apoiados em Balogh (1996, p.45), 

poderemos perceber claramente as similaridades (conjunções) e diferenças (disjunções) no 

processo adaptativo. É nele que os elementos dos textos partícipes da adaptação se encontram 

e dialogam. Dessa forma, é necessário recuperar o conceito de transmutação, ou seja, a 

tradução do signo verbal para o não-verbal (tradução intersemiótica), da palavra escrita à 

imagem e ao som. Nesse processo, o roteirista e o diretor geral expandem a narrativa, muitas 

vezes, adicionando ou reduzindo falas, cenas, efeitos e personagens contidas no texto original. 

Como conto escrito, Decote é apresentado ao público em 14 de novembro de  1955 no 

segundo caderno do jornal Última Hora48. A coluna era identificada com o nome de Nelson 

Rodrigues associado aos gêneros teatrais tragédia, drama, farsa e comédia, certamente fazendo 

menção ao já reconhecido dramaturgo que era na época da publicação. Ela ficava localizada 

na metade inferior da página. O maior destaque, na metade superior, era dado aos quadrinhos 

policiais, às palavras cruzadas e aos anúncios de compra e venda. Ou seja, vemos claramente a 

intenção editorial de associar a história ficcional ao espaço destinado pelo jornal ao  simples  

entretenimento,  aos  classificados,  descaracterizando-o  como  artigo sério. 

48 ANEXO A. 



78 
 

 

A primeira versão em livro desse conto, um dos cem escolhidos pela editora J. Ozon, foi 

publicada em 1961. Em 2006, a editora Ag i r  relançou os mesmos contos. Será no conto 

publicado nesta edição que iremos basear nossa análise49. Como mencionamos, na década de 90 

a Cia das Letras lançou mais duas coletâneas de contos. Porém, esse conto não constava nessas 

edições50. 

A série veiculada no programa Fantástico foi ao ar, nas noites de domingo, no período 

de 31 de março a 29 de dezembro de 1996. Tinha como elenco-base 5 atores femininos e 5 

masculinos além de outros convidados que eventualmente faziam participações especiais. Em 

depoimento no material adicional incluso no DVD51 da série, o diretor Daniel Filho afirmou que 

sua opção por essa forma de produção foi baseada no mesmo método de trabalho de uma 

companhia de teatro, com atores fixos fazendo diversos papéis. Em relação à escolha das 

histórias, conforme afirma no mesmo documentário, o roteirista Euclydes Marinho, depois de 

ler 300 contos, escolheu 40 para adaptá-las52. A produção total da série, incluindo gravações e 

edições, durou três meses e foi inteiramente realizada nos padrões de produções feitas para 

cinema e publicidade, ou seja, gravada com uma câmera só, em filme de 35 mm de baixa 

granulação, com direção de fotografia e iluminação planejada cena a cena. A escolha por esse 

esquema de produção, como declarou o diretor, ocorreu para recriar um clima de época e 

diferenciar o conteúdo do episódio dos demais veiculados no programa Fantástico. A qualidade 

técnica, segundo ele, daria destaque à produção, fazendo com que a série não se perdesse 

entre os demais conteúdos do programa. Os quarenta episódios veiculados foram reunidos 

no ano de 2000 em dois discos, formato de DVD53, e totalizam seis horas de duração. 

As características de materialidade da obra adaptada interferem na forma como o 

público se relaciona e dialoga com a adaptação. Como conto publicado em jornal, livro, 

mais tarde adaptado para programa de rádio, fotonovela, filme e seriado de televisão, a obra 

muda sua relação com o público. Como vimos nos primeiros capítulos, os contos passaram por  

diversos suportes midiáticos. Nenhum deles foi inerentemente bom para uma coisa ou outra, 

cada qual tem à sua disposição estratégias particulares. Como vimos, houve uma fase em que 

A Vida Como Ela É... passou pelo rádio, na voz de Procópio Ferreira.  

 

                                                                    
49 ANEXOS B e C. 
50 ANEXO D. 
51 O documentário Fazendo a Vida, contido na seção de extras do DVD, possui informações de bastidores sobre a 

produção da série. Nele há depoimentos de Daniel Filho, Euclydes Marinho, Edgar Moura além de diversos atores 

fixos do elenco. 
52 Euclydes Marinho foi o responsável por escolher as histórias e detalha esse processo no APÊNDICE A. 
53 ANEXO E. 
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Nessa adaptação, quase tudo permaneceu como na narrativa original, porém com maior 

ênfase ao aspecto dramático contido no elemento sonoro, auditivo. As questões comuns a todas 

as dramatizações estiveram presentes, com a destilação da história apresentando-se em seu grau 

mais avançado fazendo com que as personagens (as vozes) fossem auditivamente distinguíveis, 

em número reduzido. Por essa razão, a maioria das peças de rádio concentra-se somente nos 

personagens principais e, portanto, simplifica a história e a linha do tempo. Já a televisão 

partilha com o cinema várias convenções naturalistas e, portanto, as mesmas questões de 

transcodificação no que diz respeito à adaptação. Porém, numa série televisiva há mais tempo 

disponível e, dessa forma, menos necessidade de reduzir os elementos constitutivos da 

história original. A televisão também oferece desafios espaciais para o adaptador: tal qual o 

espectador do cinema, o telespectador não partilha um espaço com os eventos dramáticos da 

mesma forma que o público do teatro o faz, por exemplo, ficando reduzido a um par de olhos. 

Como no cinema, a televisão é uma mídia representacional e realista: a tela de uma televisão 

ou de um filme oferece uma janela para um mundo (remagicizando-o) que, a princípio, 

ultrapassa essa tela visível. Já os membros do público presentes no teatro sabem muito bem que, 

por mais realista que o mundo no palco pareça ser, ele não ultrapassa o arco do proscênio. 

A forma como a obra adaptada é divulgada e apresentada ao público também interfere 

no contexto da sua recepção. Conforme relata Euclydes Marinho54, a ideia original da série 

foi apresentada por ele e Daniel Filho ao então diretor de programação da emissora. Após 

combinadas as condições de produção da teledramaturgia, Boni determinou que os episódios 

iriam ao ar semanalmente no programa Fantástico. Com isso, houve a primeira restrição do 

meio: a grade de programação. É nela que o cardápio de conteúdos é oferecido à audiência em 

dias e horários pré-determinados. Cada produto dessa grande vitrine é previamente sintetizado 

de acordo com a forma pela qual se quer que o telespectador seja  programado. Nas vinhetas de 

chamada55, ao longo da programação da emissora, o episódio da série era anunciado como uma 

atração do programa Fantástico daquela semana. A voz de um locutor avisava o público que 

haveria mais uma história excitante de Nelson Rodrigues ao mesmo tempo em que os nomes 

dos atores e atrizes do elenco daquele episódio iam sendo mostrados. Tais fatores estão 

relacionados ao contexto da recepção e muitas vezes ao contexto da criação, conforme explica 

Hutcheon:  

 

 

                                                                    
54 Ver entrevista em APÊNDICE A. 
55 Ver ANEXO H. 
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O que eu estou chamando de contexto inclui também os elementos de apresentação e 

recepção, tais como a quantidade e o tipo de propaganda que uma adaptação recebe: 

publicidade, cobertura da imprensa e resenhas críticas dirigidas a ela. O status de 

celebridade do diretor ou das estrelas também é um elemento importante no contexto da 

recepção. (HUTCHEON, 2013, p. 193) 

 

 

Utilizaremos neste capítulo o episódio O Decote (já acrescido do artigo o),  contido 

no DVD. Devido ao tempo transcorrido da exibição (quase 20 anos), à dificuldade em ter acesso 

aos programas nos quais os episódios foram originalmente veiculados, optamos por essa mídia, 

mesmo sabendo que sua leitura é mais particular do que a transmissão televisiva, de recepção 

coletiva. Na TV, além deste conteúdo, existem em sua composição diversos outros, como 

chamadas de programação e anúncios publicitários. Há também a cobertura do sinal de 

transmissão, ou seja, a área de abrangência geográfica em que a emissora é recebida pelos 

televisores. Como sabemos, o programa Fantástico é exibido em rede nacional desde que foi 

criado. Para nosso objetivo, o exame da tradução de linguagens, certamente esse aspecto da 

programação televisiva não interferirá. Mas enquanto engajamento do público, as formas de acesso 

à obra adaptada, individual ou coletivamente,  terão  diferentes consequências, conforme aponta 

Hutcheon:  

A experiência de leitura particular e individual está, de fato, mais próxima dos espaços 

privados e domésticos da televisão, do rádio, do DVD, do vídeo e do computador do 

que a experiência pública e coletiva numa sala de cinema escura de qualquer tipo. E 

quando sentamos no escuro, quietos e parados, para ver corpos reais falando ou cantando 

no palco, o nível e o tipo de engajamento são diferentes de quando sentamos em frente 
a uma tela e a tecnologia medeia a realidade para nós. (HUTCHEON, 2013, p.53) 

 

 

 

5.1 Cena e Sumário 
 

 

 

Como constatamos, todos os contos de A Vida Como Ela É... são narrados na terceira 

pessoa, como no estilo jornalístico da reportagem. Na adaptação, o roteiro manteve esse recurso, 

materializando imagética e sonoramente essa voz no ator José Wilker. Ele é o condutor da história, 

porém, ao contrário dos textos literários, em que a presença excessiva do narrador onisciente 

mais conta e menos mostra, na linguagem audiovisual, isso irá acontecer de forma única: na 

apresentação do episódio, quando Wilker aparece sumarizando a história, e nas junções entre 

cenas, concluindo ou indicando as ações a partir de sua voice over. Eis aí a primeira 

transmutação no processo de adaptação, a diferença na forma de mostrar o  narrador, na oposição 
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entre Cena e Sumário, conforme explica Leite56 em relação a este recurso utilizado nos romances: 

 

Na Cena, os acontecimentos são mostrados ao leitor, diretamente, sem a mediação de 

um Narrador que, ao contrário, no Sumário, os conta e os resume; condensa-os passando 

por cima dos detalhes e, às vezes, sumariando em poucas páginas um longo tempo da 

história. (LEITE, 2002, p. 14, grifos nossos) 

 

Tanto no conto escrito como no conto adaptado, somos conduzidos pelo narrador  (nas palavras 

escritas ou na pele do ator). Porém, na segunda forma, pelas características da linguagem, que 

trabalha com duas vias de recepção: a visual e a auditiva, Cena e Sumário se fundem numa única 

mensagem audiovisual, proporcionando uma percepção mais direcionada ainda, pois além de 

contar, são mostradas instantaneamente as imagens de referência deixando-nos ancorados a elas. 

Como vimos, o texto oral é capaz de estruturar tanto a visão como a audição, e em geral são 

seus conteúdos que determinam, em última instância, que tipo de decodificação será feita por 

nossos sentidos. Isso se dá devido à primazia da fala. Pelo som somos  educados  e  introduzidos  

na  cultura,  desde  crianças.  Essa  duríssima   programação psicológica fará com que o sistema 

auditivo humano anteponha os conteúdos do discurso oral a qualquer outra coisa. Nas palavras 

do adaptador da série57, a intenção em traduzir  a voz de Nelson, pelos recursos da apresentação 

e narração de Wilker ao longo do episódio foi proposital, visando manter a originalidade do estilo 

pessoal do autor em comentar internamente a própria história que criava. 

O episódio em análise foi ao ar na noite do dia 19 de maio de 1996, no programa 

Fantástico58.O padrão de abertura é sempre o mesmo em todos os episódios. É ele quem irá 

apresentar a nova página do magazine eletrônico. Uma câmera, em enquadramento plongée 

(ângulo que posiciona a câmera de cima para baixo), mostra o local onde supostamente o conto 

foi produzido: a esfumaçada sala de redação dos anos 50, ambientada com ventilador de teto, 

cigarros, telefone de ebonite e, claro, a máquina de escrever (Figura 1). Em lento zoon in, o 

foco da câmera se aproxima, enquanto o título da série e o casting são anunciados nos caracteres 

videográficos. No final do movimento de aproximação, a máquina de escrever ocupa todo o 

quadro. Em seguida, em plano detalhe, ela digita o título de episódio (Figura 2)59.  

 

 

 

                                                                    
56 LEITE, Ligia C. M. O Foco Narrativo ou a polêmica em torno da ilusão. São Paulo: Ática, 2002. 
57 Ver entrevista de Euclydes Marinho no APÊNDICE A. 
58 Ver a chamada de programação desse episódio no ANEXO H. 
59 Toda essa vinheta de abertura é acompanhada da música-tema da série The Gun for Fire, título sugestivo de uma 

composição instrumental caracterizada pela marcação acentuada de notas fortemente tocadas por um trompete. 
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Essa  é  a  primeira  referência  visual   ao  aspecto  da   intertextualidade  do discurso 

jornalístico presente na obra ficcional. A máquina de escrever é o ícone que simboliza o portal 

que nos remete, pela janela do tempo aberta pela televisão, ao passado e une os dois mundos 

separados por décadas60. A televisão faz a promessa de resgate da memória coletiva, apresentando 

o novo. A vinheta procura estabelecer essa relação ontológica entre palavra escrita   (passado),   

representada   agora   nos   caracteres   videográficos   em   fonte courrier eletrônica, e o cenário 

imagético e sonoro atual (presente). A televisão  devolve a magia da imagem perdida, vívida em 

nossas lembranças, conforme podemos observar na reprodução dos frames a seguir: 

 
 

 

 

Figura 1. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
60 Ver ANEXO F. 
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Figura 2. 

 

No enredo, contracenam os personagens Aderbal (Tony Ramos), Clara (Maitê Proença), 

Dona Margarida, mãe de Aderbal (Laura Cardoso), a filha de Aderbal (Gabriela Duarte), 

Palhares (Marcos Palmeira), Guilherme Fontes (amigo de Aderbal) e Antonio Calloni (amigo de 

Aderbal). Como quase a maioria dos contos, não há menção à época em que ocorre a ação e 

nem ao espaço, fica implícito o contexto contemporâneo que data de publicação original, 

característica principal escolhida tanto pelo diretor para imprimir os diversos elementos visuais, 

como: a caracterização dos personagens, os cenários e as trilhas sonoras61. Originalmente, como 

mencionamos, o conto escrito é organizado em cinco blocos62. Essa forma de divisão, 

certamente para facilitar a leitura do texto, é apagada na versão adaptada. Nela, o tempo da 

narrativa suplanta as partes estanques, homogeneizando, pelas cenas, o tempo dramático das 

sequências. É a ação, sobretudo, que prevalece: 

 

Toda narrativa repousa na representação da ação; está organizada num enredo, envolve 

ao longo do tempo. [...] Há uma corrente fluída de fatos linguisticamente elaborados de 

acordo com a experiência perceptiva de um narrador: a sucessão desses fatos se faz 

por meio do discurso, que por sua vez é uma sucessão de enunciados postos em 

sequência. (PELLEGRINI, 2003, p. 17) 

 

 

                                                                    
61 A trilha sonora é predominantemente composta por canções românticas que fizeram sucesso nas décadas de 50 e 

60, boleros como Oba-lá-lá, Duas Contas, Chove Lá Fora, Ilusão à Toa, Me Deixas Louca e Segredo, nas vozes de 

Peri Ribeiro, Maísa, Dalva de Oliveira, Elis Regina e outros conhecidos intérpretes da música popular brasileira. A 

coletânea com todas as músicas da série foi lançada posteriormente pela gravadora Som Livre.  
62 Íntegra do conto no ANEXO B.  
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Essa sucessão de enunciados se dá pelos diálogos entre os personagens em um tempo 

contínuo, sem paradas. Portanto, o tempo é a condição da narrativa; esta se acha presa  à 

linearidade do discurso e preenche o tempo com a matéria dos fatos organizada em forma 

sequencial. 

Se a matéria dos fatos, a ação, é vista como movimento, todas as formas narrativas - 

sejam as propriamente literárias, como no romance ou o conto, a lenda ou o mito, sejam 

as formas visuais, como o cinema e a televisão - estão direta ou indiretamente 

articuladas em sequências temporais, não importa se lineares, se truncadas, invertidas 

ou interpoladas. (PELLEGRINI, 2003, p. 18, grifos nossos) 

 

 

Existem diferenças na representação do tempo de acordo com os recursos tecnológicos 

de cada época. Porém, o que nos interessa, sobretudo, no que concerne à narrativa, é a imagem 

em movimento. Pois ela é que caracteriza a inseparabilidade entre espaço e tempo. Tanto na 

televisão quanto no cinema, é na sequência de imagens que se misturam a visualidade e a 

invisibilidade do tempo. Ela condensa o curso das coisas, pois contém o antes que se prolonga no 

durante e no depois, significando a passagem, a tensão do próprio movimento representado em 

dinâmicas. 

 

 

5.2 Adições e reduções  
 

 
 

O referido conto apresenta os personagens no tempo presente. A ação começa com a visita 

da mãe de Aderbal, Dona Margarida, que não ia à casa do filho havia dois anos. Segundo o texto 

original, ela não se entendia com a nora, esposa de Aderbal, pelo simples fato de que sua 

beleza a irritava. “Há dois anos, com efeito, que Dona Margarida não entrava naquela casa. 

Indispô- se com a nora, cuja beleza a irritava, e cortou o mal pela raiz: não ponho mais os pés aqui, 

nunca mais.” (RODRIGUES, 2000, p. 525)  

Na versão adaptada, essa frase dita no tempo passado, é suplantada pela ação do presente 

a qual mostra a sogra, chegando à residência do filho, cumprimentando Aderbal, a nora e a  neta, 

enquanto a voz do narrador oculto (José Wilker) remete o conflito ao passado, na cena 

seguinte. Notamos, no entanto, a inclusão da palavra e os decotes, no novo texto narrado. Ao 

nosso ver, esse acréscimo, introduzido pela voz do narrador, foi feito para enfatizar o caráter 

erótico do personagem, no presente da cena, mas que, no passado do personagem, na concepção 

original do autor, não possuía essa característica sensual explicitada. Isso ocorre, certamente, 

em função da dificuldade em dar materialidade visual à frase  cuja beleza a irritava, contida 
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no texto original e cujo significado é importante no conflito entre as duas personagens63. Por 

conta disso, a intenção do adaptador foi carregar um pouco mais nas tintas, apimentar mais o 

personagem, logo na sua apresentação. A Figura 3 mostra essa oposição entre as duas 

personagens.  Vemos aí a primeira alteração textual, sutil, na obra original.  

 
 

 

 

Figura 3. 

 

 
A ação continua no presente, com Dona Margarida sugerindo uma conversa a sós com o  

filho para, em sigilo total, contar-lhe um segredo bombástico: sua esposa traia-o. Na versão 

adaptada, a revelação materna ocorre em uma cena onde a iluminação dos atores provoca um 

claro efeito de oposição. A metáfora visual alude aos opostos luz e trevas, utilizados amplamente 

na estética pictórica medieval para designar a oposição entre Bem e Mal. Esse recurso reforça 

o caráter de verdade contido no rosto iluminado de Dona Margarida e a consequente ignorância 

do filho a respeito de sua versão, visível na escuridão de seu rosto, conforme mostra Figura 4:  

 
 

                                                                    
63 A escolha das atrizes Maitê Proença (esposa) e Laura Cardoso (sogra) certamente teve o objetivo de mostrar melhor 

ao público essa oposição. Porém, isso não foi suficiente para o adaptador. 
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Figura 4. 

 

Aderbal reprime qualquer reação descontrolada ou agressiva diante do suposto e 

alarmante fato, contado pela mãe, alegando que, antes de tudo, o dever de ser pai lhe era a 

máxima prioridade. A fala “ Antes de tudo, sou pai”, em close up, mostra o ator Tony Ramos 

com o semblante iluminado pela verdade que acredita ser, para ele, a suprema, na Figura 5:  

 
 

 

 

Figura 5. 
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A intenção original do diretor Daniel Filho foi reproduzir na televisão o clima do cinema 

noir, dos anos 50. Por isso, junto com o diretor de fotografia, Edgar Moura, recorreu a efeitos 

de iluminação claro/escuro dos filmes policiais em preto e branco a fim de resgatar, esteticamente, 

a sensação imersiva das salas de cinema.  

A sequência seguinte mostra um flash back, um recuo no tempo narrado por José Wilker 

(ou a voz de Nelson) para explicar as causas do comportamento da esposa. Clara teria ficado 

decepcionada por ter sido abandonada na lua de mel pelo marido que preferia ficar bebendo 

com os amigos em um bar. A adaptação reproduz as ações, e o texto, quase que literalmente, 

suprime uma ação descrita na versão original que, de alguma forma, traria mais ênfase à gênese 

de Aderbal como  pai abnegado  e transformado  após descobrir que sua esposa estava grávida. 

Reproduzimos o texto original, abaixo:  

 

Sentimental da cabeça aos pés, não podia ver uma senhora grávida que não se 

condoesse, que não tivesse uma vontade absurda de protegê-la. Lírico e literário, 

costumava dizer: ― A mulher grávida merece tudo! No caso de Clara, ainda mais, porque 

era o seu amor. No fim do período, nasceu a menina. E foi até interessante: enquanto 

Clara gemia nos trabalhos de parto, Aderbal no corredor, experimentava a maior dor de 

dente de sua vida. Mas ao nascer a criança, a  nevralgia desapareceu, como por milagre. 

(RODRIGUES, 2000, p. 526) 

  

A ação de Aderbal no hospital, a descrição de seus sentimentos em relação à paternidade 

bem como seu comportamento subserviente às mulheres grávidas, não se transformou em 

ação audiovisual. Cenas que poderiam até mesmo explicar a mudança de comportamento do 

personagem frente à redentora paternidade foram suprimidas pelo recurso bastante recorrente da 

redução, conforme explica Brito (2006, p. 151) ao comparar a estrutura narrativa do romance ao 

filme cinematográfico: 

 
Como o romance normalmente tem uma duração objetiva (e não diegética) maior que a 

do filme, um procedimento adaptativo dos mais frequentes tem sido o da redução, ou 

seja, eliminação de elementos para diminuir o tamanho da obra nas duas horas do 

filme. Essa redução acontece em termos de cortes  propriamente ditos (exclusão de 

elementos, trechos, paisagens, ações, diálogos ou personagens) ou de resumos quando, 

por exemplo, dois ou três personagens são transformados num único, ou quando se 

economiza tempo fazendo simultâneos, no filme, dois acontecimentos que estão 

cronologicamente separados no romance. (BRITO, 2006, p. 151) 

 

Como sabemos, a adaptação dos contos foi padronizada em oito minutos atendendo ao 

tempo destinado ao seriado dentro do programa Fantástico. Coube então ao diretor e ao roteirista 

atenderem  as  especificações  da  emissora  suprimindo  ações   descritas  no  original, que 

demandariam enorme esforço de produção, mas que possivelmente ajudariam o espectador a 

delinear com mais profundidade o perfil da personagem. Nesse processo, o objetivo de reduzir 

vai além: ele reduz a ambigüidade poética do texto original, bem como a complexidade dos 
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personagens. Desta forma, a mudança do perfil moral de Aderbal,  de mulherengo e fanfarrão a 

pai dedicado,  ocorre sem que haja uma explicação mais detalhada o que, em poucas linhas, o 

texto original concebe facilmente. 

 

 

5.3 Do implícito ao explícito – a sequência de imagens que nunca existiu 

 

 
Um momento de disjunção na tradução do texto original ocorre no plano narrativo em 

que Aderbal e Clara discutem sobre os casos extra-conjugais, finalmente revelados pela esposa. 

O que até então eram apenas suspeitas, insinuações e boatos, alertados por Dona Margarida, 

serão, agora, fatos reais narrados pela mulher adúltera. A cena se passa na sala de estar da casa. 

No texto original, a ação ocorre dois dias depois de uma conversa em que a filha revela grande 

afeição pela mãe, após questionamento do pai. No episódio adaptado, há novamente a supressão 

do tempo-espaço da narrativa original. A discussão entre os dois se dá, na voz do narrador 

oculto, algumas horas após a conversa entre pai e filha, e não dias, como no texto original 

(mais um encurtamento temporal). Clara, tanto no original quanto no adaptado, volta de uma festa 

e, após uma breve discussão com o marido, resolve escancarar sua infidelidade. Conforme o texto 

original, a revelação é construída em um diálogo que revela detalhes da situação, mas sutis: 

 
Falou baixo, mas, pela primeira vez, disse tudo. Assombrado, diante dessa maldade que 

rompia, sem pretexto, gratuita e terrível, ele se limitava: ― Por que você diz isso? Por 

quê? Eu não lhe perguntei nada! Eu não quero saber! Mas a própria Clara não se 

continha mais: - Você conhece Fulano? Seu amigo, deve favores a você, o diabo. 

Pois ele foi o primeiro! [...] Sabe quem foi o segundo? Cicrano! Queres outro? 

Beltrano. Ao todo, 17! Compreendeu? Dezessete! (RODRIGUES, 2000, p. 528)  

 

 

Nas cenas da versão adaptada, em que contracenam os atores Tony Ramos e Maitê 

Proença, em boa parte, são preservadas as falas originais, mas no lugar dos sujeitos genéricos 

mencionados - Fulano, Cicrano e Beltrano - o texto adaptado dá nomes aos amantes – Clemente, 

Palhares e Ismael – e, em contraplano, mostra a reação horrorizada do marido diante da tripla 

traição. A estratégia em dar nomes a essas personagens, que não existem no texto original, é 

remeter o espectador a uma cena que ocorre logo no início do episódio, em cena de flash back. 

Nela, em um bar, no período de sua lua de mel, ao lado desses amigos, Aderbal maldiz o 

casamento e a monogamia, defendendo, bêbado, que um homem de verdade precisa ter muitas 

mulheres, conforme Figuras 6 e 7:  
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Figura 6. 

 

 

 

 

Figura 7. 

 

 
Na volta à ação que se passa no presente, são justamente esses mesmos personagens, 

vividos pelos atores Guilherme Fontes, Antonio Calloni e Marcos Palmeira, que reaparecem em 

uma sequência  de  imagens,  logo  depois  da discussão  entre Aderbal  e  Clara. Ela  começa  

com Aderbal sozinho na sala, novamente em trevas, aflito pelas imagens que lhe vêm dentro 

da cabeça, como na Figura 8: 
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Figura 8. 

 

Ele está construindo, em sua imaginação, as prováveis situações sórdidas que a esposa 

acabara de lhe narrar. Nelas aparecem os três amigos, os mesmos da cena do bar, sugestivamente 

mantendo relações sexuais com sua esposa. A sequência que traduz a imaginação do personagem 

em imagens dura 23 segundos e expõe a atriz Maitê Proença em performances que insinuam o 

coito, em diversas situações, alternadamente com os  três colegas de Aderbal. As figuras 9, 10 e 

11 mostram as cenas que só passaram a existir depois da adaptação: 
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Figura 9. 
 

 

 

 

Figura 10. 
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Figura 11. 

 
Vemos agora, claramente, nessa adição de cenas a transmutação que a adaptação 

sujeita o texto à imagem. O adultério é revelado no texto original, mas de forma implícita. 

Ele é referendado pela fala agressiva da esposa ao pronunciar o pronome indefinido “tudo”. 

Ela sugere, mas não há uma explicitação, uma descrição detalhada dessas  situações,  nem os 

nomes  dos  supostos   cúmplices  são  revelados.  Temos,   no  texto  origem,  o  recurso     do 

subentendido, que permite atenuar a força de agressão de uma enunciação, descarregando 

parcialmente o enunciador de tê-la dito. Nas palavras de Maingueneau64, quando discute os 

elementos presentes na pragmática do discurso literário, o recurso do implícito não é 

necessariamente defensivo. Como a decodificação dos subentendidos é uma atividade complexa 

que supõe um grande domínio no manejo da linguagem, o convite feito ao leitor,  ao espectador 

para resolver pequenos enigmas, preencher ele mesmo falhas do enunciado,   pode ser um meio 

de estabelecer uma convivência valorizante com ele. A convivência valorizante à qual se refere 

o teórico é justamente o que está em jogo entre enunciador e co-enunciador. É do implícito na 

leitura que passa a existir a identificação do leitor com o autor, os enunciados em negociação, 

que remetem, necessariamente, a uma interação de foro individual de quem o reconhece,  e não 

explícito e massificado, como pela  relação  televisão/público. Sobre essa relação entre autor, 

obra e público, Nelson Rodrigues declarou os perigos da interpretação coletiva pela televisão 

em uma de suas memórias: 

 

                                                                    
64 MAINGUENEAU, Dominique. Pragmática para o discurso literário. São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 51. 
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É preciso a releitura, para que haja uma relação mais profunda entre o leitor e o que 

ele lê. Com a televisão, com a imagem, isso não é possível. A leitura é mais inteligente, 

porque estabelece não só uma relação mais profunda, como também uma relação maior 

entre o leitor e livro. (RODRIGUES, 2012, p. 163) 

 

 

Ao contrário do ato individual de ler, como vimos, a adaptação de um texto para um 

veículo de massa, em leitura coletiva e simultânea, requer uma adequação. Principalmente, porque 

há elementos que estão ocultos. Novamente, recorremos a Hutcheon sobre esse aspecto: 

 
A dificuldade de dramatizar elementos verbais como ironia, ambiguidade, metáfora ou 

simbolismo são mínimas se comparadas aos problemas enfrentados pelo adaptador, que 

deve dramatizar o que não está presente. Ausências e silêncios nas narrativas em prosa 

são quase invariavelmente transformados em presenças nas mídias performativas - assim 

nos diz. (HUTCHEON, 2013, p. 50) 

 

Os personagens devem incorporar visível e fisicamente suas reações para que a câmera 

as registre, ou então devem falar sobre suas emoções. Certamente, o texto que contém esses 

interditos, essas entrelinhas, por um lado dificulta, mas por outro, abre uma fenda que permite ao 

adaptador a criação de novas cenas, novos tempos, novos espaços. Muitas vezes é utilizado o 

recurso da adição que, como define Brito, ao analisar a adaptação de romances para cinema, pode 

consistir do mero acréscimo de novos elementos (imagens, ações, personagens, cenários, diálogos 

etc.) ou da dilatação dos já existentes (2006, p. 252). Sendo assim, um pequeno detalhe, físico 

ou psíquico, que não havia no romance pode aparecer no filme como um deflagrador semântico 

importante, em substituição ou não a elementos da estrutura romanesca, do mesmo modo que o 

destino do protagonista no romance  pode  receber, no filme, um desenvolvimento maior, que 

responda por deficiências que a narração havia tido em recobrir aspectos abstratos do discurso 

literário, suponhamos, aqueles trechos de monólogo interior em que o personagem referido 

refletia sobre si mesmo. A equipe de adaptadores sabe que o efeito produzido pelas imagens é 

extremamente forte sobre o público. A estratégia em adicionar o recurso não-verbal está 

fundamentada na preponderância desse sentido do corpo humano sobre os demais. Como aponta 

Pellegrini (2003, p. 15): 

 
Cada cena comporta um peso visual e auditivo, este dado pela trilha sonora, que se 

comunica imediatamente, sem necessidade de palavras. A imagem tem, portanto, seus 

próprios códigos de interação com o espectador, diversos daqueles que a palavra 

escrita estabelece com seu leitor.  
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A linguagem não-verbal, a dos planos e movimentos de câmera possui características que 

vão além das palavras. Ao discutir os planos cinematográficos, Stam (2003, p. 251) afirma que o 

plano oferece uma enorme quantidade de informação e de riqueza semiótica. Para ele, o plano é 

uma unidade intangível, ao contrário da palavra, que é uma unidade  lexical puramente virtual 

para ser usada conforme o desejo de quem fala. Por exemplo, a palavra "cachorro" pode 

designar qualquer tipo de cachorro, ao passo que um plano cinematográfico de um cachorro 

nos diz, ao menos, que estamos vendo um determinado tipo de cachorro com um determinado 

tamanho e aparência, filmado de um ângulo específico com um tipo específico de lente. De um 

modo geral o plano cinematográfico se assemelha mais a um enunciado ou frase que a uma 

palavra. E esse enunciado imagético de A Vida Como ela É..., de grande riqueza semiótica, é o 

que encerra o episódio analisado. Após ter a  permissão da filha, Aderbal mata a esposa com 

dois tiros, bem no meio do decote, lavando com sangue sua honra. Assim como nesse, em todos 

os episódios, usa-se o recurso do freeze: a última imagem da cena é congelada e suas cores 

desaparecem. Volta então o signo do jornal, como se essa última imagem  o espelho manchado 

do sangue da vítima sumarizasse e traduzisse o  fim do caso, sumarizado em uma fotografia em 

preto e branco publicada nas páginas da seção policial de um antigo jornal diário, conforme 

mostra a Figura 12:  

 

 

Figura 12. 
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5.4  Recriação permanente – reflexo ou recusa do mundo real 

 
Planos de câmera, trilhas sonoras, diálogos de personagens nunca serão suficientes para 

reproduzir um texto original, porque o que está em jogo, não é a originalidade. Como dissemos, 

eles dialogam com o texto, inferindo enunciados que atravessam o momento e o local da 

produção do texto original. A recriação é permanente e a fidelidade é ilusória. A partir do 

conceito de Bazin, que conclui que toda fidelidade é ilusória em uma adaptação, partindo do 

princípio da forma e fundo, Brito (2006) atribui ao realizador da adaptação a escolha de 

elementos audiovisuais equivalentes, uma vez que a nova obra, o filme,  ou  o programa seriado 

de TV, é uma tradução estética para outra linguagem, fundada numa simpatia fundamental do 

cineasta pelo romancista e dentro do espírito de respeito do original. A fidelidade ao autor 

consistiria apenas em inventar e articular os elementos audiovisuais que ele não desautorizaria. 

Isso não é uma tarefa fácil e demanda um talento comparável ao de quem cria obras originais. 

Mesmo práticas tabus, na acepção freudiana65, como o incesto, bastante presente na 

obra rodrigueana, em versões traduzidas, sempre estarão sujeitas ao presente, do aqui e do agora 

de seu contexto de produção. Conforme quisemos demonstrar nessa análise, a adaptação do 

conto original – mesmo se pretendendo ser uma reconstituição fidedigna pelo uso de recursos 

não-verbais da linguagem audiovisual, como as músicas e os cenários de época, e verbais, 

como a permanência de certas expressões e frases mantidas do texto original escrito 46 anos 

antes – sempre sofrerá a ação do tempo. Pois, como explica Vanoye66,  com o recuo dos anos, as 

reconstituições históricas conhecidas como as mais exatas, as projeções futuristas mais 

ousadas carregam a marca evidente de seu contexto de produção, fenômeno tanto mais forte no  

cinema  quanto  este  é tributário de  uma  tecnologia  permeada e  complexa: aparelhos de 

gravação (câmeras, tomada de som) películas, técnicas de montagem, de mixagem, de projeção; 

iluminações (1994, p. 55). Captação de imagens em estúdio ou em ambientes externos, 

maquiagem, elenco etc. Em relação à forma de um crítico entender  um filme, Vanoye nos 

esclarece mais pontos a respeito da representação de um filme em seu diálogo com o momento 

histórico em que é produzido.  

A classe média dos anos 50 dialoga com a classe média dos anos 90, pois trata-se de 

uma encenação. Em outras palavras, o crítico francês afirma que a produção opera escolhas, 

organiza elementos entre si, decupa no real e no imaginário, constrói um mundo possível que 

                                                                    
65 FREUD, Sigmund. Totem e Tabu. Tradução de Paulo Cézar de Souza. São Paulo: Penguin- Companhia das Letras, 

2013. (E-book) 
66 VANOYE, Francis. Ensaio sobre a análise fílmica. Campinas: Papyrus, 1994.  
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mantém relações complexas com o mundo real, pois ele pode ser em parte seu reflexo, mas 

também pode ser sua recusa (ocultando aspectos importantes do mundo real, idealizando, 

amplificando certos defeitos, propondo um contra-mundo etc.) (1994, p. 56). 

Reflexo ou recusa, o filme constitui um diálogo com o mundo que lhe é 

contemporâneo. Sendo assim, é preciso ter olhos e ouvidos críticos, principalmente, com as 

adaptações que pretendem ser fidedignas ao espaço-tempo em que seus enunciados foram 

construídos. Pois, nas palavras de Nelson Rodrigues, autor de uma obra constantemente 

adaptada ao longo de 50 anos, há sempre o risco da falsificação. Como escreveu certa vez o  

anjo pornográfico, em uma de suas crônicas, rememorando a época em que suas peças 

foram adaptadas para o cinema na década de 80: “ A palavra "adaptação" diz tudo. Se foi 

"adaptada", a obra literária passa a ser outra. Pelo mesmo motivo, não gosto de ser traduzido. 

"Traduzir" é ser falsificado.” (RODRIGUES, 2012, p. 165) 
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6. CONCLUSÃO

O alvorecer do século XXI é marcado pelas adaptações. Podemos destacar, pelo menos, 

três exemplos de versões fílmicas de romances em escala global: Harry Potter (J.K. Rowlling), 

O Senhor dos Anéis (J.R.R Tolkien) e Crepúsculo (Stephanie Meyer). Poderíamos prosseguir 

nossa longa lista com os outros filmes que se sucederam e derivaram dos temas vampirismo ou 

fantasia , explorados por esses sucessos de bilheteria. Só ficaríamos atrás das adaptações de 

quadrinhos, onde heróis e vilões da Marvel e da DC Comics ganharam o cinema nas versões 

audiovisuais de Homem de Ferro, Homem Aranha, Hulk, Capitão América, Vingadores sem 

contar suas continuações, em geral, uma a cada dois anos após a estreia. É notável que o recurso 

move freneticamente a indústria do entretenimento. Basta acessar sites da internet e constatar que 

não apenas os filmes, geralmente as primeiras produções adaptadas, encerram o processo. Ele 

continua desenfreadamente com uma série de produtos que nascem deles. São, por exemplo, 

itens de vestuário, itens de beleza, videogames, séries de televisão e até parques temáticos. Nunca 

antes na história a literatura esteve em um patamar tão rentável e popularizado. Porém, tudo 

indica que o ato de ler ficou em segundo plano; primeiro se assiste, se compra a marca, se joga, 

depois, se for o caso, vem a leitura propriamente dita. Essa é a principal diferença entre a 

adaptação feita no século XX e no século XXI. Ou seja, a obra desse último descola-se tanto do 

original que passa a fundar uma nova identidade a partir das múltiplas formas com que o público 

dialoga com ela. Isso quando não ocorre o oposto: filmes ou videogames que  viram livros 

(Assasin’s Creed), jogos de videogame que  viram filmes, ou roteiros de filmes que ganham as 

prateleiras das livrarias físicas ou virtuais. Aliás, está aí mais uma adaptação: o livro digital, com 

sua narrativa multimidiática, reunindo em um único espaço virtual textos, conteúdos audiovisuais, 

jogos e fazendo uso cada vez maior das funcionalidades dos softwares e da portabilidade dos 

dispositivos eletrônicos como tablets e smatphones. A escalada adaptativa transforma a obra 

original em um conteúdo digitalizado ubíquo, acessível a qualquer hora e em qualquer lugar 

permitindo, inclusive, interatividade por meio das redes sociais da internet. Contratos publicitários 

milionários ditam as regras do mercado. O que está em jogo não é mais a materialidade da 

obra. A tecnologia reduz a cada dia o valor do produto final visando torná-lo cada vez mais 

acessível e barato. Nesse sentido, poderíamos oferecer inúmeros exemplos, mas ficamos com o 

modelo de negócio massificante mais conhecido: a empresa multinacional de comércio eletrônico 

Amazon, sediada nos Estados Unidos e líder de mercado em venda e distribuição de livros 

no mundo. Não é o caso aqui dissecarmos as estratégias comerciais, boas ou más, desses 
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grandes conglomerados. Muito menos, criticá-los ou enaltecê-los levianamente em poucas linhas, 

deixando de lado um estudo feito com a devida profundidade. Mas é necessário saber que, mais 

do que empresas, eles são agentes de mudança nos nossos hábitos de consumo e, isso sim, é 

importante; é fundamental estarmos cientes disso, pois nosso comportamento altera as 

engrenagens do mercado. Compreender esse panorama, a cada dia modificado pela tecnologia 

crescente, e situar-se nele, se faz mais do que necessário nesses tempos. Em especial, para 

os profissionais que atuam no campo das Humanas, em específico, nas áreas das Letras, das 

Artes e da Comunicação Social. Nesse sentido, o presente trabalho se estrutura e se justifica 

objetivando oferecer, a partir da pesquisa realizada, ferramentas que eventualmente possam ser 

úteis para auxiliar na decodificação e na recodificação de construtos audiovisuais adaptados. A 

elas, daremos o nome de fatores de adaptabilidade. Em nosso entender, essas categorias 

devem ser levadas em conta tanto por aqueles que se propõe a adaptar uma obra para outra 

linguagem, como roteiristas  ou escritores, quanto pelo público em geral que consome adaptações, 

como uma espécie de guia para um entendimento melhor do quesito originalidade, tanto na 

preservação da autoria no conteúdo adaptado, quanto na própria adaptação enquanto obra nova. 

Aliás, não podemos nos iludir que o novo meio adaptador não se apropria do original. Ele o faz, 

sim, de dois modos. De forma sutil, na menção formal do autor de partida, como as cláusulas 

dos contratos de direitos autorais exigem. Ou em um grau extremo, incorporando-o à sua natureza 

e readequando-o aos seus propósitos como meio, ao ponto de reconfigurá-lo completamente 

sendo parte dele67. 

Como reza a boa técnica de não repetir o que já foi desenvolvido ao longo da  tese, 

utilizaremos esta conclusão para resumir a pesquisa em tópicos da análise. A formulação 

desses itens não é baseada no sucesso ou no fracasso comercial dos construtos adaptados. A 

esse fator atribuímos o modus operandi do mercado, o que em nada acrescentaria nessa parte, 

uma vez que é a lógica financeira que o orienta. Nossa formulação baseia-se nos conceitos 

aqui abordados, apropriados de diversas teorias e reunidos nesse trabalho, que podem enriquecer 

a leitura e auxiliar as escolhas de um grupo que pretende adaptar uma obra sem ter como único 

vetor o fator lucro. 

A primeira categoria de adaptabilidade é a criatividade receptiva do autor. A 

popularidade (ou  não)  de  um  autor  junto  ao  público  é  certamente  um  aspecto  relevante  em 

qualquer adaptação. Porém, há ainda outros que podem complementá-lo. Como, por exemplo, 

conhecer a relação que ele estabelece com o público e a forma como ele desenvolve seu 

67 ANEXO H.
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processo criativo. Conforme vimos nos capítulos anteriores, Nelson Rodrigues é um autor que 

utiliza a realidade como matéria-prima de suas ficções. Mesmo sendo jornalista, ele não se 

restringe a relatar os fatos com aparente realismo, mas inspirados deles, construir novas 

histórias que façam um sentido maior para a massa. Como constatamos, Nelson utilizava a 

imaginação para completar as lacunas dos casos que lhe contavam na redação, das suas memórias 

de infância e do subtexto das fotografias dos arquivos dos jornais. Essa sua capacidade criativa 

era posteriormente testada junto ao público para, a partir da aferição dessa recepção, readaptar as 

próximas criações, em um movimento contínuo de recriações que tiveram como laboratório os 

cerca de dois mil contos publicados em 10 anos na coluna A Vida Como Ela É... Ou seja, a 

capacidade de redirecionamento narrativo associada à recepção do público, recriando-a, de 

forma sutil, aos seus anseios, é um aspecto ligado ao autor que pode justificar ou não sua 

escolha para uma adaptação. Um autor que tem a constante preocupação em ser aceito ao 

ponto de imprimi-la em sua obra é um autor permeável pela alteridade, portanto, adaptável. 

Esse fator relaciona-se diretamente com o próximo. 

O segundo, variabilidade de formatos, requer de nós uma análise conjuntural de tudo o  

que o autor já produziu. Quanto mais sua obra for diversificada em formatos, mais ela estará  apta 

a outras linguagens. Como vimos, Nelson Rodrigues ergue assim a sua. Além dos contos aqui 

pesquisados, sua obra multiplica-se em peças de teatro, crônicas, resenhas, críticas, romances e 

folhetins. E esse constante processo de variação de gêneros (ou sobre o mesmo tema) é a 

própria auto-adaptação em si. A próxima obra sempre carrega os erros ou os acertos das 

anteriores num processo de fortalecimento autoral. Como vimos na peça A Falecida, originária 

de um conto de A Vida Como Ela É..., o próprio autor já mostra que foi capaz de imprimir uma 

linguagem performática em um texto de natureza verbal o que nos permite concluir que sua 

essência é adaptável. E isso irá ocorrer por meio da linguagem, da caracterização dos personagens 

e dos cenários escolhidos, expressos no texto. A partir do que via, lia e, principalmente lhe 

contavam, ele desenvolvia tipos psicológicos, planos, e situações facilmente transportáveis de 

um formato para outro, fator importante quando um adaptador necessita criar diálogos e cenas 

a partir de um texto de partida. Com linguagem coloquial, típica dos jornais, Nelson pré-roteiriza 

na origem, criando diálogos carregados de expressões populares, movimento, imprimindo em 

seus construtos, sobretudo, a ação e o detalhamento necessários para a equipe de adaptação 

construir o roteiro final. O próximo fator também  está relacionado com a obra e é a temática de 

ruptura.
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O fator temático presente na obra de origem também precisa ser observado com 

cuidado. Como vimos, A Vida Como Ela É... propõe uma ruptura tanto no aspecto formal quanto 

semântico. Não somente pelas pequenas histórias exteriorizarem mazelas da sociedade, como o 

desejo sexual reprimido e o adultério, mas valer-se deles para romper com a temática vigente. Os 

contos de A Vida Como Ele É... repetem esses tabus à exaustão (foram duas mil histórias sobre 

assassinatos e adultérios), a ponto desses conflitos repercutirem nas obras de folhetim feitas até 

então (lembremos que o Asfalto Selvagem foi inspirado na obra de contos), sua própria obra 

dramatúrgica (Tragédias Cariocas) e a própria política brasileira “lembremo-nos do político 

Carlos Lacerda e seus constantes ataques ao  tarado do Nelson Rodrigues”. A temática de ruptura 

representa um aspecto de adaptabilidade na medida em que está associada às mudanças internas, 

na obra do autor, e externas, ao público. Quanto maior sua ruptura, mais clara estará a 

identidade da sua autoria. Esse padrão que pode ser trabalhado em diversas perspectivas pela 

equipe de adaptação, é o ponto de encontro com o público, que reconhece a autoria original na 

adaptação e permite, tacitamente, modificações a partir dela. Isso dará mais liberdade à equipe 

de adaptação para fazer os ajustes necessários, sem perder de vista a fidelidade autoral. 

O último aspecto é a fenda narrativa. Adaptar uma obra cuja estrutura narrativa é muito 

bem construída nos diálogos, nas ações, no tempo e no espaço, pode ser vantajoso. Isso ajuda 

o roteirista a construir melhor o roteiro, conforme observamos no capítulo de análise do conto O 

Decote em relação ao seu foco narrativo presente tanto na versão escrita quanto audiovisual. 

Porém, para que haja uma margem de negociação que permita viabilizar a adaptação, um 

texto hermético em sua construção pode trazer problemas. Por isso, acreditamos que é necessário 

encontrar na obra de partida pequenas janelas sugestivas de alterações, permitindo uma maior 

sintonia com os objetivos gerais da adaptação, na linguagem e no meio de destino. É esse 

componente presente nos textos de Nelson Rodrigues, materializado, por exemplo, pelo 

interdito, que faz com que a mesma obra ganhe montagens e identidades diferentes, dialogando 

com sucessivas gerações de espectadores, em diferentes épocas. Essa fenda, ou a soma delas, 

também permite uma recriação mais qualificada na adaptação justamente porque, se bem 

utilizada, preserva a identidade original, mas abarca a poética da  nova proposta artística que a 

adapta. Foi justamente isso que, ao nosso ver, caracterizou a adaptação dos contos pela TV 

Globo. De modo geral, ela valeu-se de sua competência técnica para estabelecer, por meio de sua 

equipe, sua estratégia de adaptação. Dessa sutileza, conquistada pelos seus realizadores, surge o 

pacto com o público, indissociável de qualquer construto adaptado. Pela  fenda  narrativa  surge  

a  troca  na  programação da emissora: a  programação ressalta o erotismo latente do conto, 

dando o bote na audiência, mas em contrapartida, a adaptação oferece uma tecnoimagem 
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convincente, de boa qualidade artística, quase original, permitindo às massas, pela obra de um 

autor consagrado, o acesso à sua verdadeira identidade. Completa-se então a promessa televisiva. 

O meio remagiciza a vida como ela deveria ser: público, autor e obra são eletronicamente 

sintonizados.  

Essas trocas serão sempre o fator de continuidade de uma narrativa pois, assim como na 

natureza, a adaptação representa a forma como as histórias evoluem e se transformam para se 

adequarem a novos tempos e a diferentes lugares. Vencendo a seleção cultural, as histórias 

ultrapassam fronteiras, épocas e adaptam-se a culturas locais, do mesmo modo como as 

populações de organismos adaptam-se em novos ambientes. 
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ANEXO A 

Reprodução da página do jornal Última Hora – primeira publicação do conto 

Decote, em 14/11/55. Abaixo, em destaque, o logo da coluna, com a caricatura de Nelson 

Rodrigues, inserido a partir de 1958. 
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ANEXO B 

Íntegra do conto O Decote, publicado em livro pela primeira vez na década de 60. 

Era uma mãe enérgica, viril, à antiga. Diabética, asmática, com sessenta anos nas 

costas, apanhou um táxi na Tijuca, e deu o endereço do filho, em Copacabana. Chegou de 

surpresa. A nora, que não gostava da sogra perspicaz e autoritária, torceu o nariz. Já o filho, 

que a respeitava acima de tudo e de todos, precipitou-se, de braços abertos, trêmulo de comoção: 

— Oh, que milagre! Deu-lhe o braço. Há dois anos, com efeito, que Dona Margarida não 

entrava naquela casa. Indispôs-se com a nora, cuja beleza a irritava, e cortou o mal pela raiz: 

― Não ponho mais os pés aqui, nunca mais. Clara deu graças a Deus. Aquela sogra, sem papas 

na língua, a exasperava. E Aderbal, que era um bom filho e melhor marido, limitou-se a uma 

exclamação vaga e pusilânime: ― Mulher é um caso sério! Foi só. Eis que dois anos depois, 

abandonando sua rancorosa intransigência, Dona Margarida punha os pés naquela casa. Foi 

um duplo sacrifício, físico e moral, que ela se impôs, heroicamente. Trancou-se com o filho, no 

gabinete. Perguntou: — Sabe por que eu vim aqui? E ele impressionado: — Por quê? DONA 

Margarida respirou fundo: — Vim lhe perguntar o seguinte: você é cego ou perdeu a vergonha? 

Não esperava por esse ataque frontal. Ergueu-se, desconcertado: ― Mas como? Apesar dos seus 

achaques, que faziam de cada movimento uma dor, Dona Margarida pôs-se de pé também. 

Prosseguiu, implacável: — Sua mulher anda fazendo os piores papéis. Ou você ignora? — e, 

já, com os olhos turvos, uma vontade doida de chorar, interpelava-o: — Você é ou não é homem? 

Foi sóbrio: 

— Sou pai. 

O Pai 

Há 15 anos atrás, os dois se casaram, no civil e religioso, e, como todo o mundo, 

numa paixão recíproca e tremenda. A lua de mel durou o quê? Uns 15, 16 dias. Mas no 17 

o dia, encontrou-se Aderbal com uns amigos e, no bar, tomando uísque, ele disse, por outras

palavras, o seguinte: ― O homem é polígamo por natureza. Uma mulher só não basta! Quando 

chegou em casa, tarde, semibêbado, Clara o interpelou: ― Que papelão, sim senhor! Ele podia 

ter posto panos quentes, mas o álcool o enfurecia. Respondeu mal; e ela, numa desilusão ingênua 
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e patética, o acusava: ― Imagine! Fazer isso em plena lua de mel! A réplica foi grosseira: — 

Que lua de mel? A nossa já acabou! Durante três dias e três noites, Clara não fez outra coisa 

senão chorar. Argumentava: ― Se ele fizesse isso mais tarde, vá lá. Mas agora... A verdade é que 

jamais foi a mesma. Um mês depois, acusava os primeiros sintomas de gravidez, que o exame 

médico confirmou. E, então, aconteceu o seguinte: enquanto ela, no seu ressentimento, 

esfriava, Aderbal se prostrava a seus pés em adoração. Sentimental da cabeça  aos pés, não  podia 

ver  uma senhora grávida que  não  se condoesse, que não  tivesse  uma vontade absurda de 

protegê-la. Lírico e literário, costumava dizer: ―A mulher grávida merece tudo!No caso de 

Clara, ainda mais, porque era o seu amor. No fim do período, nasceu uma menina. E foi até 

interessante: enquanto Clara gemia nos trabalhos de parto, Aderbal, no corredor, 

experimentava a maior dor de dente de sua vida. Mas ao nascer a criança, a nevralgia 

desapareceu, como por milagre. E, desde o primeiro momento, ele foi, na vida, acima de 

tudo, o pai. Esquecia-se da mulher ou negligenciava seus deveres de esposo. Mas, jamais, em 

momento algum, deixou de adorar a pequena Mirna. Incidia em todas as inevitáveis 

infantilidades de pai. Perguntava: ― Não é a minha cara? Os parentes, os amigos, comentavam: 

— Aderbal está bobo com a filha!  

 

A Esposa 

 

Quando Mirna fez oito anos, ele recebeu uma carta anônima em termos jocosos: ―Abre 

o olho, rapaz! Pela primeira vez, caiu em si. Começou a observar a mulher. Mãe displicente, 

vivia em tudo que era festa, exibindo seus vestidos, seus decotes, seus belos ombros nus. Um 

dia, chamou a mulher: ―Você precisa selecionar mais suas amizades... Clara, limando as unhas, 

respondeu: ―Vê se não dá palpite, sim? Sou dona do meu nariz! Desconcertado, quis insistir. 

E ela, porém, gritou: ― Você nunca me ligou! Nunca me deu a menor pelota! Aderbal teve 

que dar a mão à palmatória! — Bem. Eu não me meto mais. Mas quero lhe dizer uma coisa: 

nunca se esqueça de que você tem de prestar contas à sua filha. Foi malcriada: — Ora, não 

amola! Foi esta a última vez. Nunca mais discutiram. Aderbal passou a ser apenas uma 

testemunha silenciosa e voluntariamente cega da vida frívola da mulher. Tinha uma ideia fixa, 

que era a filha. Uma vez na vida, outra na morte, dizia à esposa: ― Nunca se esqueça que 

você é mãe. E era só. Agora que Mirna completara 15 anos, Dona Margarida invadia-lhe a 

casa. Discutiram os dois. A velha partia do seguinte princípio: Clara era infiel e, portanto, o 

casal devia separar-se e, depois, desquitar-se. Desesperado, Aderbal teve uma espécie de uivo: 

― E minha filha? DONA Margarida explodiu: ― Ora, pílulas! Ele foi categórico: — Olhe, 
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minha mãe, eu não existo. Compreendeu? Quem existe é a minha filha. Não darei esse desgosto 

à minha filha, nunca! A velha usou todos os seus argumentos, mas em vão. Aderbal dava uma 

resposta única e obtusa: ― Pode ter amante, pode ter o diabo, mas é mãe de minha filha. E se 

minha filha gosta dessa mulher, ela é sagrada para mim, pronto, acabou-se! Por fim, já sem 

paciência, Dona Margarida saiu,  apoiada  na sua bengala de doente. E, da porta, gritou: — Você 

precisa ter mais vergonha nessa cara! 

 

Pecadora 

 

Uns quarenta minutos depois, Aderbal foi falar com Mirna: ― Vem cá, minha filha, você 

gosta muito de sua mãezinha? Ela pareceu maravilhada com a pergunta: ― Você duvida, papai? 

Pigarreou, disfarçando: ― Brincadeira minha. Sentada no colo paterno, a pequena, que era 

parecida com Clara, suspirou: ― Gosto muito de mamãe e gosto muito de você. Atormentado, 

ele deixou passar uns dois dias. No terceiro dia, discutiu com a mulher. E definiu a situação: 

— Eu sei que você não gosta de mim. Mas respeite, ao menos, sua filha. A discussão podia 

ter tido um tom digno. Mas, Clara estava tão saturada daquele homem, que não resistiu. A voz 

do marido, o gesto, a roupa, as mãos, a pele — tudo a desgostava. Com 16 anos de casada, 

percebia que num casal, pior do que o ódio, é a falta de amor. Perdeu a cabeça, disse o que 

devia e o que não devia. Aderbal quis conservar a serenidade: 

― Minha filha não pode saber de nada. Então, Clara teve um acinte desnecessário, 

uma crueldade inútil; interpelava-o: ―Você fala de sua filha. E você? Afinal, o marido é você! 

Muito pálido, Aderbal emudeceu. Ela continuou, agravando a humilhação do marido: ― Ou 

você vai dizer que não sabe? Na sua cólera, contida, quis sair do quarto. Mas, já Clara se 

colocou na sua frente, resoluta, barrando-lhe o caminho. Voltara, há pouco, de uma festa. Estava 

de vestido de baile, num decote muito ousado, os ombros morenos e nus, perfumadíssima. 

E, então, com as duas mãos nos quadris, fez a desfeita: — Não vá saindo, não — e perguntava: 

— Você não me provocou? Agora, aguente! E ele, em voz baixa: 

—  Fale baixo. Sua filha pode ouvir! Sem querer, Clara obedeceu. Falou baixo, mas, pela 

primeira vez, disse tudo. Assombrado, diante dessa maldade que rompia, sem pretexto, gratuita 

e terrível, ele se limitava: ― Por que você diz isso? Por quê? Queria interrompê-la: ― Cale-se! 

Cale-se! Eu não lhe perguntei nada! Eu não quero saber! Mas a própria Clara não se continha 

mais: — Você conhece Fulano? Seu amigo, deve favores a você, o diabo. Pois ele foi o primeiro! 

— Fulano? Mentira!... E ela: 
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— Quero que Deus me cegue, se minto! Sabe quem foi o segundo? Cicrano! Queres 

outro? Beltrano. Ao todo, 17! Compreendeu? Dezessete! Então desfigurado, ele disse: — 

Só não te mato, agora mesmo, porque minha filha gosta de ti! Disse isso e saiu do quarto. 

 

A Filha 

 

Dez minutos depois, de bruços no divã, ele chorava, no seu ódio impotente. E, súbito, 

sente que uma mão pousa na sua cabeça. Vira-se, rápido. Era a filha que, nas chinelinhas de 

arminho, no quimono rosa e bordado, descera, de mansinho. Ajoelhou-se, a seu lado. 

Desconcertado, passou as costas das mãos, limpando as lágrimas. Então, meiga como nunca, 

solidária como nunca, Mirna disse: ― Eu ouvi tudo. Sei de tudo. Lenta e grave, continuou: 

— Eu não gosto de minha mãe. Deixei de gostar de minha mãe. Ele pareceu meditar, como 

se procurasse o sentido misterioso dessas palavras. Levantou- se, então. Foi a um móvel e 

apanhou o revólver na gaveta. Subiu, sem pressa. Diante do espelho, Clara espremia espinhas. 

Ao ver o marido, pôs-se a rir. Boa, normal, afável com os demais, só era cruel com aquele 

homem que deixara de amar. Seu riso, esganiçado e terrível foi outra maldade desnecessária. 

Então, Aderbal aproximou-se. Atirou duas vezes no meio do decote. 
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ANEXO C 

 

 
Reprodução das capas das coletâneas das editoras Nova Fronteira, Agir e Saraiva, anos 2000. 
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ANEXO D 
 

 

Capas das coletâneas de A Vida Como Ela É... publicadas pela Editora Cia. das 

Letras, lançadas na década de 90. 

 

 ANEXO E 
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ANEXO E 

 

Reprodução das capas do DVD e CD contendo, respectivamente, os 40 episódios e a 

trilha sonora da série. Distribuídos pela Globo Vídeo e Som Livre, em 2000. 
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ANEXO F 

Fotograma de Nelson Rodrigues e sua máquina de escrever, na década de 70, inspirando a 

vinheta de abertura da série, conforme mostra foto abaixo, no making off da gravação da cena 

que mostra a imagem de sua Remington captada com o auxílio de uma grua. 

Fonte: DVD da série. 
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ANEXO G 

Reprodução do cartaz do filme A Dama do Lotação, dirigido por Neville de Almeida, uma 

adaptação do conto de A Vida Como Ela É..., de 1978. 
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ANEXO H 

Sequência (locução sobre imagens e caracteres videográficos) da chamada de programação 

anunciando um episódio da série no programa Fantástico daquele domingo, na TV Globo. 

1. Vinheta do programa (música)

2. Locução: ―A Vida Como Ela É...”

3. Locução: “Maitê Proença”
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4.   Locução: Antônio Calloni” 

 

 

 

5.   Locução: “... numa excitante história de (sic) Nélson Rodrigues” 

 

 

 

 

OBS.: É notável a colagem das imagens sobrepostas feita pela emissora, fundindo o prestígio e 

o reconhecimento literário e jornalístico de Nelson Rodrigues aos propósitos  de sua 

programação na forma de anunciar o conteúdo erotizado. 

 

 

 

Fonte: https://youtu.be/4BkfnV5SBB8 (acessado em junho de 2015). 

 
 
 
 

https://youtu.be/4BkfnV5SBB8
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APÊNDICE A 

 

 
Transcrição da íntegra da entrevista com o adaptador da série, o roteirista Euclydes Marinho, 

realizada na tarde de 11 de junho de 2015, por telefone, e agendada por intermédio do Sr. Juan 

Manuel Guadelis Crisafulli, da Globo Universidade. 

 

1) Dentre as milhares de histórias publicadas em jornal e das centenas em coletâneas de 

editoras, como chegaram aos 40 contos escolhidos para gravação? Quais foram os critérios de 

seleção do material a ser produzido para a série? 

 

Euclydes Marinho: Foi uma coisa da intuição. Não havia critério. Eu escolhia por intuição. 

Fiz uma primeira triagem, uns cento e tantos, depois fui afunilando, tentando manter as histórias 

diferentes porque, realmente, o universo do Nelson, ainda mais em A Vida Como Ela É..., se 

repete muito. Às vezes a história que acontecia com uma mulher, em outro momento era com 

o homem, o mesmo plot, mas com final diferente. Foi ao meu gosto mesmo, tendo a 

preocupação de não repetir histórias. 

 

2) Quais foram as coletâneas que você leu para fazer a seleção? 

 

 

E.M. Eu acho que consultei as edições da Companhia das Letras. Mas eu  tinha acesso também 

a originais. Eu tinha dois volumes muito grossos (5 cm de altura, cada um) de cópias espiraladas 

de originais mimeografados, no total entre 100 a 200 histórias. Esses volumes, na verdade, 

foram a minha maior fonte, porque na época não havia muita coisa publicada. 

 

3) Vocês chegaram a mudar o título original de algum conto? 

 

 

E.M.: Mudamos de uma história. A produtora Conspiração Filmes comprou os direitos de 

algumas histórias e chegaram a fazer um filme. Uma dessas histórias nós  já  havíamos filmado. 

Por isso, Daniel Filho combinou com eles que iria mudar o nome de uma das histórias. 

Não me lembro qual título nós ficamos, ou Angélica ou Diabólica. Acho que nós trocamos 

o nosso título por Diabólica. A Conspiração Filmes já havia feito o filme primeiro e não tinham 

lançado ainda. Por isso, demos a eles o privilégio de ficarem com o título original 

e nós mudamos o nosso. 
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4) De modo geral, como você trabalhou o texto original em seu roteiro? Por exemplo, o que 

do conto original transmutou-se em: 1) apresentação de José Wilker; 2) Voz Over do 

Apresentador pontuando as cenas; 3) Falas dos Personagens; 4) Cenas dos Personagens; 5) 

Voz interna dos Personagens (estados interiores dos personagens).  

 

E.M.: Foi muito intuitivo. Eu não sei explicar formalmente. É como escrever um original. A 

cada fala que eu escrevo tenho que pensar como seria a próxima. O processo do trabalho de 

escrever roteiros é esse. Transformar ideias, um veículo escrito em forma de crônica de jornal 

para roteiro. É o que eu sei fazer. Isso é mais ou menos intuitivo pra mim. Não há uma fórmula. 

A voz do Wilker, tanto na abertura quanto em off, ao longo das histórias, foi uma coisa que eu 

descobri em uma primeira adaptação que eu fiz do Nelson, 10 anos antes, em Meu Destino 

é Pecar. Foi a primeira vez que eu fui trabalhar com material do Nelson. E uma das coisas mais 

fascinantes nesse material foram os comentários dele, Nelson Rodrigues, pois ele nunca se 

furtou de comentar. Ele contava a história, dava voz aos personagens, criava as cenas, porém, 

aquele narrador, que narra de cima, na terceira pessoa, no caso do Nelson, ele não se exime 

das opiniões. Ele comenta, ele critica. Eu achava isso de uma riqueza tão grande e não pude 

perder. Não posso contar a história só com os personagens falando. E os comentários que ele 

faz sobre os personagens que às vezes são muito mais interessantes do que os personagens 

estão dizendo? Em Meu Destino É Pecar eu aprendi que não posso perder a voz do Nelson. 

Tem que haver um narrador acima de tudo, como ele (Nelson) é nos livros. Mas que não se 

exime de fazer um comentário jocoso, de fazer um paralelo com outra situação. É muito pessoal, 

é muito característico do Nelson Rodrigues essa participação dele, o autor, nas narrativas das 

histórias, seja num romance, seja nos contos para jornal. Até no próprio teatro, nas peças ele 

faz isso nas rubricas, elas são muito autoriais, muito pessoais. Então foi uma tentativa de ser 

fiel ao Nelson, de não perder a voz do Nelson. Fiz isso em Meu Destino é Pecar e na voz de 

José Wilker. O outro colega que adaptou Engraçadinha (minissérie adaptada de Asfalto 

Selvagem e veiculada na emissora em 1995) usou o mesmo recurso. Eu descobri a pólvora! 

Eu descobri o óbvio. Tava na cara que quem trabalha com o Nelson Rodrigues não pode perder 

isso. Você perde muito da essência do Nelson se vc tirar os comentários dele. 
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5) O fato de Nelson ser um adaptador nato, adaptando os fatos da realidade às suas histórias 

ficcionais, é um fator que auxilia o adaptador? 

 

E.M.: Não sei lhe dizer. Só sei que é muito bom adaptar Nelson Rodrigues. Para mim era 

muito fácil, muito íntimo, eu me sentia muito à vontade adaptando Nelson. Eu já adaptei 

alguns autores como Machado de Assis (Capitu), Eça de Queiroz, Rubem Fonseca, só fiz 

autores que eu admiro, que eu gosto, pois isso é fundamental em uma adaptação. Ou  seja, você 

ter uma identificação com o autor original. E com Nelson eu tenho demais. Digamos que o 

Nelson é meu professor de dramaturgia. Quando comecei a escrever, há 37 anos, todo dia, 

antes de começar a trabalhar, eu tinha ao lado de minha mesa as obras quase completas que eu 

lia. O Nelson é muito da minha base. Eu mamei muito naquelas tetas pra ver se absorvia um 

pouco daquele talento magistral dele de escrever dramaturgia na língua portuguesa falada, na 

língua coloquial. Eu achava aquilo o máximo. Então, durante muito tempo eu lia um pouco de 

Nelson Rodrigues, uns 10 a 15 minutos, abria ao léu, dava umas folheadas e escrevia. Então, 

eu me sentia muito próximo do Nelson, muito à vontade em adaptá-lo. Para mim era muito 

natural adaptar Nelson. Mais fluente até do que adaptar Eça de Queiroz, por exemplo, um 

outro português. Com o Nelson eu me sentia inteiramente em casa. 

 

6) E você acha que isso ocorria por conta da linguagem que ele usava? 

 

 

E.M.: A temática também. O universo rodrigueano, das pequenas e grandes paixões humanas, 

dos sentimentos mais nobres aos mais mesquinhosinhos. O olhar que ele tem pelo ser humano 

me interessa muito. Ele é um autor que ama o ser humano de uma maneira despudorada. Isso 

me encanta. 

 

7) Como foi a relação de trabalho entre você e o diretor Daniel Filho? O produto final, o 

episódio gravado e editado, diferenciava muito do seu roteiro? 

 

E.M.: Eu já era parceiro de Daniel (Filho) há muito tempo. O Daniel foi o meu maior parceiro 

nessa parceria escritor/diretor. Ao longo de trinta e tantos anos nós fizemos inúmeros trabalhos. 

Nós tínhamos uma identidade e confiança mútua muito grandes. E nós dois achamos, como 

quase todo mundo que participou, elenco, equipe em geral, que para quase todo mundo foi 

uma experiência inesquecível. Foi um momento onde todo mundo contribuiu, onde tudo deu 

certo, tava todo mundo muito inspirado. Eu participava de tudo. Eu participava das leituras 
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com elenco, participava dos ensaios, das gravações e das edições. Todo mundo acrescentou 

pra melhor. Tudo confluía para mesmo rio, tudo deu certo. Foi uma experiência inesquecível 

pra todo mundo e para mim também. Eu considero um dos meus melhores trabalhos. O Daniel 

também considera que a série foi um dos seus melhores trabalhos. Estávamos inspirados, todos. 

Para a grande maioria das pessoas foi um trabalho significativo na vida de todo mundo. 

A ideia original da série foi de Daniel Filho, mas quando surgiu, nós estávamos fora da Globo. 

Trabalhavamos em uma empresa que produzia uma série chamada Confissões de Adolescente. 

Fomos vender a ideia à TV Globo e ela comprou. Nossa volta à TV Globo foi para realizar A 

Vida Como Ela É...Mas era um projeto da nossa pequena produtora. 

 

8) Você acha que Fantástico foi um programa adequado para veicular A Vida Como Ela É...? 

 

 

E.M.: O Boni (José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, que esteve à frente da programação da 

emissora entre 1967 e 2001) comprou a ideia do Daniel. Foi a primeira produção em película, 

em cinema, para a TV Globo. Nós já havíamos feito Confissões de Adolescente em película 

também. A película abria a possibilidade de um mercado internacional que o videoteipe já 

estava perdendo. Queríamos fazer televisão usando um suporte cinematográfico  para dar maior 

qualidade na imagem e para disputar um mercado internacional que estava cada vez mais se 

fechando para videoteipe. O Boni então concordou em fazer como cinema, mas disse que iria 

ser veiculado no Fantástico. Eu achei aquilo uma ideia estapafúrdia (risos). Colocar Nelson 

Rodrigues em um programa para a família?! Eu confesso que temia. Vai haver uma rejeição. 

Isso é forte para o Fantástico. Daí fui descobrir que o programa era o mais assistido de todos 

e foi um sucesso estrondoso. Como eu não assistia o Fantástico, eu achava que ninguém 

via. Talvez por uma certa pretensão intelectual, achava chato, bobo (risos). E se mostrou 

um veículo sensacional. Devido à audiência, foi talvez a coisa que eu fiz de mais repercussão. 

Segunda-feira, eu saía na rua, estava todo mundo comentando aquilo. O Boni realmente é 

danado! Ele tinha toda razão em ter essa ousadia em colocar Nelson Rodrigues no domingo à 

noite num programa para a família brasileira. Boni e Daniel Filho fazem muita falta hoje na 

televisão. Eles arriscavam. 
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Dados do Adaptador 
 

Fonte: http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/euclydes-marinho/trajetoria.ht 

 

 

Euclydes Marinho nasceu no Rio de Janeiro, em 14 de fevereiro de 1950. Ingressou no 

curso de Desenho Industrial da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mas não chegou a 

concluí- lo. Sonhava trabalhar com cinema. Aos 18 anos, mudou-se para Paris, onde viveu 

intensamente o auge da contracultura e o movimento hippie. De volta ao Rio de Janeiro, trabalhou 

como fotógrafo de jornais, revistas e de filmes de longa-metragem, como A Estrela Sobe (1974), 

de Bruno Barreto. Em seguida, mudou-se com a mulher, a atriz Odete Lara, para Friburgo, na 

região serrana do Rio de Janeiro. Aos 27 anos, de volta à capital e à vida urbana, decidiu retomar 

o sonho de ser cineasta e realizou alguns curtas-metragens. Nessa época, conheceu o diretor 

Daniel Filho, de quem se tornaria parceiro em diversos trabalhos posteriores. Foi através dele 

que Euclydes Marinho começou a trabalhar na Globo, em 1978, convidado para integrar a 

equipe de autores do seriado Ciranda Cirandinha. Assinado por Domingos Oliveira, Antônio 

Carlos da Fontoura, Luiz Carlos Maciel e Euclydes Marinho, Ciranda Cirandinha contava a 

história de quatro jovens que dividiam um apartamento no Leblon, bairro da Zona Sul carioca. 

Ciranda Cirandinha abordou temas polêmicos, como drogas e amor livre, e sofreu intervenção 

da Censura Federal desde o primeiro episódio. Para que estreasse, inclusive, Daniel Filho, 

supervisor do seriado, e Euclydes Marinho tiveram que viajar à Brasília e negociar pessoalmente 

com os censores. Dos 15 episódios previstos, apenas 6 foram exibidos, e mesmo assim com 

cortes. Apesar de tumultuado, o início da carreira de Euclydes Marinho como autor da Globo 

foi promissor. Ainda em 1978, o seriado Ciranda Cirandinha foi escolhido o melhor programa 

de TV pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Em seguida, ganharia o prêmio Estácio de 

Sá, oferecido pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. No ano seguinte, Euclydes Marinho 

voltou a trabalhar em seriados da Globo, escrevendo o primeiro episódio de Malu Mulher (1979). 

Acabou-se o que Era  Doce apresentou ao público a protagonista Malu (Regina Duarte) e toda 

a violenta crise conjugal por que ela e o marido (Dennis Carvalho) passam até a separação. A 

equipe de autores de Malu Mulher contava também com Armando Costa, Lenita Plonczynski, 

Renata Palottini, Doc Comparato e Manoel Carlos. Após o sucesso da temática feminina 

abordada em Malu Mulher, a Globo produziu o especial Mulher 80, com roteiro de Euclydes 

Marinho e Luiz Carlos Maciel e direção de Daniel Filho. O programa especial foi apresentado 

por Regina Duarte e teve depoimentos de diversas estrelas da música brasileira, como Elis 

Regina, Maria Bethânia, Rita Lee e Gal Costa. Este foi o primeiro de uma série de musicais 

com os quais o autor colaborou durante a década de 1980. Em 1982, ao lado de Luiz Carlos 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/seriados/ciranda-cirandinha.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/seriados/ciranda-cirandinha.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/seriados/ciranda-cirandinha.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/seriados/ciranda-cirandinha.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/seriados/ciranda-cirandinha.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/seriados/malu-mulher.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/seriados/malu-mulher.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/seriados/malu-mulher.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/seriados/malu-mulher.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/mulher-80.htm
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Maciel e Maria Carmem Barbosa, Euclydes Marinho assinou o roteiro de Um Facho de Luz, 

especial da Série Grandes  Nomes sobre  a  obra  do cantor e  compositor  Djavan.  Em  1986, 

baseado no conto Cinderela, a Gata Borralheira, dos irmãos Grimm, Euclydes Marinho escreveu 

com Luiz Gleiser o musical Cida, a Gata Roqueira, protagonizado por Cláudia Raia. No ano 

seguinte, junto com Nelson Motta, assinou o roteiro de Antonio, o Brasileiro, musical em 

homenagem aos 60 anos do maestro Antônio Carlos Jobim. Euclydes Marinho teve sua primeira 

experiência em telenovelas, ainda em 1981, como colaborador do autor Gilberto Braga em 

Brilhante (1981). No ano seguinte, estreou como autor principal, assinado a minissérie Quem 

Ama Não Mata (1982), uma das primeiras produzidas pela Globo. Ambientada no Rio de Janeiro, 

Quem Ama Não Mata apresentava as histórias de cinco casais, com visões diferentes sobre seus 

relacionamentos. A minissérie é considerada um marco na teledramaturgia da emissora, por 

discutir em profundidade casamento, fidelidade e amor, numa época marcada por crimes 

passionais, como o assassinato de Ângela Diniz. A partir de 1983, Euclydes Marinho passou 

a escrever para o programa Caso Especial. Primeiro, adaptando alguns clássicos da literatura, 

como Mandrake, de Rubem Fonseca, e O Fantasma de Canterville (1983), de Oscar Wilde, 

cujo roteiro dividiu com Lula Torres. Em seguida, ainda em 1983, o autor adaptou para o Caso 

Especial a peça Domingo em Família (1983), de Oduvaldo Vianna Filho, e escreveu o roteiro 

para dois episódios do programa baseados em textos originais de Luiz Fernando Verissimo, 

Casal Vintém (1983) e Demônios do Posto Cinco (1983). Em 1984, junto com Maria Carmem 

Barbosa e Christiane Nazareth, assinou Feliz Ano-Novo, de Novo (1984). Dois anos depois, em 

1986, assinou com Luiz Gleiser o episódio Negro Léo (1986), baseado na obra de Chico 

Anysio. Em 1984, com a colaboração de Christiane Nazareth e Lula Torres, Euclydes Marinho 

voltou a assinar uma minissérie. Desta vez, adaptada da obra de Nelson Rodrigues. Meu Destino 

é Pecar contava a história de Leninha (Lucélia Santos), uma mulher insatisfeita com o casamento 

arranjado pelos pais. No elenco, atores como Tarcísio Meira, Nathalia Timberg e Marcos Paulo. 

Em seguida, Euclydes Marinho integrou a equipe de criação do seriado Armação Ilimitada, 

ao lado de Antonio Calmon, Patrycia Travassos, Nelson Motta, Christiane Nazareth e Daniel 

Más. Dedicado ao público jovem, Armação Ilimitada era protagonizado pelo triângulo amoroso 

formado pelos dublês Juba (Kadu Moliterno) e Lula (André de Biasi) e a jornalista Zelda 

(Andréa Beltrão), e inovou ao apresentar uma linguagem ágil, baseada em videoclipes e histórias 

em quadrinhos. 

No final dos anos de 1980, o autor voltou a escrever para seriados da Globo, 

colaborando com o texto de Tarcísio & Glória (1988), estrelado pelos atores Tarcísio Meira e 

Glória Menezes. Logo a seguir, Euclydes Marinho dividiu com Antonio Calmon e Leopoldo 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/serie-grandes-nomes.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/serie-grandes-nomes.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/cida-a-gata-roqueira.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/musicais-e-shows/antonio-brasileiro.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/brilhante.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/minisseries/quem-ama-nao-mata.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/minisseries/quem-ama-nao-mata.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/minisseries/quem-ama-nao-mata.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/minisseries/meu-destino-e-pecar.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/minisseries/meu-destino-e-pecar.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/seriados/armacao-ilimitada.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/seriados/armacao-ilimitada.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/seriados/tarcisio-gloria.htm
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Serran a criação do especial Shop Shop (1988). Shop Shop era o primeiro episódio do que deveria   

ser um seriado voltado para o público adolescente. Baseado no filme Stand by Me (1986), de 

Rob Reiner, contaria histórias de jovens em grandes cidades, mas não teve continuidade. A 

estréia de Euclydes  Marinho  como  autor  de  novelas  aconteceu  logo  em  seguida,  em  Mico 

Preto (1990). Assinada em parceria com Marcílio Moraes e Leonor Bassères, a novela contava, 

de forma bem-humorada, a história de um honesto funcionário público, Firmino Espírito 

Santo (Luis Gustavo), que se tornava procurador de uma milionária subitamente desaparecida. 

No ano seguinte, Euclydes Marinho voltou a assinar uma minissérie  em parceria com Lula 

Torres. Meu Marido (1991) apresentava a história de um austero chefe de família, Carlos Zanata 

(Nuno Leal Maia), que é acusado de tráfico de drogas. Parte da trama voltaria a ser abordada 

pelo autor em 2002, quando assinou Desejos de Mulher (2002). 

Antes disso, porém, Euclydes Marinho deixou a Globo, em 1994, para se dedicar ao 

cinema e a projetos independentes. É dessa época sua colaboração no roteiro do filme Veja Esta  

Canção (1994), de Cacá Diegues, e a parceria com o amigo Daniel Filho, no seriado 

Confissões de Adolescente, baseado no livro de Maria Mariana. Em 1996, de volta à Globo, e 

novamente ao lado Daniel Filho, Euclydes Marinho adaptou crônicas de Nelson Rodrigues 

para o quadro A Vida Como Ela É..., exibido pelo Fantástico. Com episódios de oito minutos de 

duração e estrelada por grande elenco, a série foi toda filmada em película, obtendo excelente 

repercussão. Dois anos depois, Euclydes Marinho voltava a escrever para seriados, assinando 

um episódio de Mulher, que contava o cotidiano das doutoras Martha (Eva  Wilma) e Cristina 

(Patrícia Pillar) na Clínica Machado de Alencar, especializada em ginecologia e obstetrícia. 

Ainda em 1998, o autor também colaborou com o texto do humorístico Vida ao Vivo Show, 

estrelado por Pedro Cardoso e Luiz Fernando Guimarães. Euclydes Marinho escreveu 

Andando nas Nuvens, a primeira novela que assinou sozinho, em 1999. Para contar a história de 

Otávio Montana (Marco Nanini), que desperta após 18 anos em coma, o autor contou com 

a colaboração de Elizabeth Jhin, Vinícius Viana, Letícia Dornelles e Nelson Nadotti. No elenco, 

atores como Cláudio Marzo, Nicette Bruno, Renata Sorrah e Susana Vieira. Três anos depois, 

Euclydes Marinho assinou  sua  segunda  novela,  Desejos  de Mulher (2002), na qual teve como 

colaboradores Ângela Carneiro, Denise Bandeira, João Emanuel Carneiro, Vinícius Viana e  

Graça  Motta.  A  trama  principal  de  Desejos de Mulher trazia a história das irmãs Andréa 

(Regina Duarte) e Júlia (Gloria Pires), com temperamento e estilos de vida inteiramente 

diferentes. Em 2004, o autor escreveu diversos episódios do seriado A Diarista, estrelado por 

Cláudia Rodrigues. Também assinou o especial de final de ano Histórias de Cama & Mesa, 

com Marcos Palmeira, Patrícia Pillar, Daniel Dantas, entre outros. Em 2005, Euclydes Marinho 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/mico-preto.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/mico-preto.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/minisseries/meu-marido.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/desejos-de-mulher.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/seriados/mulher.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/humor/vida-ao-vivo-show.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/humor/vida-ao-vivo-show.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/andando-nas-nuvens.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/desejos-de-mulher.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/desejos-de-mulher.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/desejos-de-mulher.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/desejos-de-mulher.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/humor/a-diarista.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/especiais/historias-de-cama-e-mesa.htm
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foi responsável, junto com Rafael Dragaud, pelo roteiro do programa especial A História de 

Rosa, que foi exibido na programação em homenagem aos 40 anos da Globo. A História de Rosa 

abordava a dramaturgia produzida pela emissora, contando a história da menina Rosa (Isabelle 

Drummond) com a televisão. No elenco, Adriana Esteves, Reynaldo Gianecchini, Milton 

Gonçalves e Lilia Cabral, entre outros.  Em  seguida,  Euclydes  Marinho  escreveu  duas  

minisséries   para   a   Globo: Capitu (2009), baseada na obra de Machado de Assis, e O Brado 

Retumbante (2012), ambientada em Brasília e no Rio de Janeiro e que retratava o universo da 

política nacional. 

Além dos trabalhos em televisão, Euclydes Marinho também escreveu os roteiros dos 

filmes Beijo na Boca (1982), de Paulo Sérgio Almeida, Bar Esperança (1983), de Hugo 

Carvana, e Primo Basílio (2007), de Daniel Filho. Em 2007, escreveu e dirigiu seu primeiro 

longa- metragem: Mulheres Sexo Verdades Mentiras. 

 
[Depoimentos concedidos ao Memória Globo por Euclydes Marinho em 18/02/2008 e 

26/09/2011.] 

 

Link acessado em junho de 2015. 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/minisseries/capitu.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/minisseries/o-brado-retumbante.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/minisseries/o-brado-retumbante.htm
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APÊNDICE B 
 
 

Pesquisa Qualitativa de Mercado 

 

 

Após finalizada, a presente tese foi encaminhada a alguns roteiristas e professores de  

roteiro de televisão e cinema no período de 01 a 05 de junho de 2015 para avaliação crítica. 

A questão colocada foi a relevância do trabalho no mercado profissional. Em 08 de junho de 

2015 alguns encaminharam, por email, seus pareceres. Seguem copiados abaixo e, na sequência, 

o mini-currículo de cada avaliador. 

 

Parecer 01 – Ricardo Tiezzi 

 

Toda produção audiovisual carrega uma incerteza. Fechado em sua sala, com o papel em 

branco diante de si, é impossível ao escritor saber o que vai tocar o coração do público. 

Quando o mercado procura adaptações, está atrás de histórias prontas já testadas e, muitas 

vezes, avalizadas pela tradição. A adaptação conta com a vantagem de partir de uma obra que 

estabeleceu formas de comunicação com o seu público. Um exemplo ilustrativo: a série de 

livros do bruxinho Harry Potter foi recusado por mais de uma dezena de editores antes de ser 

publicado. Pouco tempo depois, sua adaptação para o cinema era um investimento de muitos 

milhões de dólares, disputado a tapa pelos produtores. Apesar disso, há muito poucas obras  

mesmo manuais de roteiro em língua inglesa  que se debruçam sobre os problemas da adaptação. 

Se não enfrentamos os problemas, as soluções são quase uma impossibilidade. Esta tese 

preenche de forma brilhante essa lacuna, ao apresentar os aspectos conceituais que envolvem 

a adaptação  com as semelhanças e diferenças envolvidas em navegar de um meio a outro e, 

indo mais longe, ao trabalhar a ideia de adaptabilidade ou seja, as operações concretas 

envolvidas em um processo de adaptação. Se um dia vier a ser publicada como livro, essa tese 

ocupará um espaço vazio na bibliografia sobre roteiro. A obra serviria tanto ao mundo do 

pensamento quanto ao mundo prático. A tese propõe uma reflexão sobre adaptação, ao mesmo 

tempo em que indica caminhos para que novas adaptações possam ser feitas. 
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Ricardo Tiezzi é escritor e professor. Como roteirista, escreveu os filmes Qualquer Gato Vira 

Lata – adaptação da peça de teatro de Juca de Oliveira – e Superpai, também um texto 

adaptado a partir de um roteiro original americano. Escreveu ainda o filme O Outro Lado do 

Paraíso, baseado em um conto. É autor dos livros O Primo de Deus e O Sorriso da Morte, 

que se baseia na série televisiva 9mm. É coordenador e professor da pós-graduação lato 

sensu em Roteiro para Cinema e Televisão na FAAP. 

 

 

Parecer 02 – Rodrigo Castilho 

 

 

Quando estive diante do desafio de uma adaptação, busquei me cercar da maior 

quantidade de informações e reflexões a respeito do assunto. No mínimo, em sinal de respeito  

à obra original, O Sítio do Picapau Amarelo, de Monteiro Lobato, tantas vezes adaptada 

para a televisão, mas agora em formato de animação. 

No entanto me deparei com uma ausência de obras a respeito. A impressão que tive é que 

ainda prevalece o mito da originalidade, em que histórias são criadas a partir do nada. Eu não 

podia criar do nada, havia um original consagrado como referência e a necessidade de atualizar 

a obra sem trair seu espírito. 

Por isso, foi com muito gosto que li este estudo sobre a adaptação da obra de Nelson 

Rodrigues para a televisão. Por derivação, a tese serve como uma reflexão sistemática sobre o 

processo, a lógica e os desafios envolvidos em transpor uma história de um meio a outro. 

Mais do que teoria, a tese aponta caminhos úteis para os roteiristas, ao apresentar o conceito 

de adaptabilidade e lidar com as operações envolvidas em adaptações. Certamente, uma obra 

importante que abre um caminho promissor de estudos. 

 

Rodrigo Castilho é roteirista. Adaptou a obra O Sítio do Picapau Amarelo em sua mais 

recente versão televisiva, em animação. Escreveu a série Mothern, baseada em um livro de 

grande sucesso. Roteirizou ainda as séries Descolados, O Negócio e Brilhante  SA. Atualmente 

trabalha como roteirista da TV Globo e dá aula de roteiro na FAAP. 
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Parecer 03 – Ricardo Grynszpan 

 

 

Nenhuma obra original vem do nada. Toda história criada é uma leitura dos fatos, um 

entendimento particular da realidade. É a apreensão da vida e do mundo através da lente do 

seu criador. Somado a esse esforço criativo, existe outro, mais técnico, que é o de encontrar 

uma maneira eficiente de expressar todas essas ideias e sentimentos de maneira que o receptor 

da história entenda e tenha uma experiência importante, que se engaje e tire algum proveito 

sensorial ou intelectual dela. 

Adaptação é a mesmíssima coisa, uma arte e uma técnica. Mas com um agravante. 

A obra original tem a liberdade de ser o que quiser, enquanto a adaptação tem um 

compromisso eterno com a sua fonte. No caso da adaptação audiovisual de uma obra literária, 

essa relação é ainda mais desbalanceada. O texto não tem compromisso com o tamanho, pode 

se dar ao luxo de ser um simples conto de poucas páginas ou um calhamaço quase intransponível, 

enquanto o filme ou série de TV tem que respeitar limites de tempo. Por isso, por mais que seja 

fruto do amor pela obra literária, a adaptação será sempre uma forma de traição. 

Mas já que a traição é inevitável, que seja bem feita. Para isso é importante que 

exista método, um conjunto de boas práticas para atacar o texto original. Para desmontar e 

depois remontar, uma nova criatura com a mesma alma. Sem essas ferramentas, ficamos apenas 

com o sabor amargo do "Ah, mas o livro é muito melhor". 

Por isso, são tão importantes estudos que reflitam a respeito de adaptações. Mais do 

que manuais de técnicas, precisamos de obras de fôlego como esta tese, pois adaptar nunca é 

uma tarefa funcional e mecânica, mas sim o resultado do pensamento a respeito de um 

processo. Só a compreensão do que significa adaptar, em sentido mais amplo, permite 

consistência e consciência no trabalho. E este estudo que temos em mãos faz isso de maneira 

muito competente. 

 

Ricardo Grynszpan é roteirista. Adaptou para o cinema a peça "O Crime da Cabra", de 

Renata Palottini e para TV o livro "Maldito, a vida e o cinema de José Mojica Marins, o Zé 

do Caixão" de André Barcinski e Ivan Finotti. Está escrevendo o roteiro de um longa metragem 

baseado na vida de Carlos Gomes
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APÊNDICE C 

Formulário de Solicitação de Auxílio à Pesquisa – Globo Nº: 
01/2015 

Instruções: 
1. A Globo auxilia pesquisadores regularmente matriculados em universidades e professores;
2. A emissora auxilia pesquisas preferencialmente relacionadas às suas áreas de atuação, por exemplo: telejornalismo, mídia,

teledramaturgia, televisão, engenharia de telecomunicações, etc.
3. Para iniciar o processo de pesquisa, o solicitante deve juntar, a este formulário, ofício assinado pelo orientador do projeto,

em papel timbrado da universidade, confirmando o objetivo da pesquisa e o vinculo acadêmico;
4. O solicitante deve preencher os campos abaixo com as principais informações do projeto de maneira sucinta e clara;
5. O solicitante deve destacar o atual estado da pesquisa, se já foi apresentada em anais de congresso, capítulos de livros ou

outras informações que considerar relevantes;
6. O solicitante deve incluir um resumo, em português, do projeto com, no máximo, vinte laudas, apresentando os seguintes

tópicos: introdução (caracterização do problema, questões, hipóteses); objetivos; argumentação teórica;  justificativas;
metodologia; cronograma das atividades; e referências;

7. Se a solicitação incluir entrevistas, indicar sugestões de profissionais e a lista das perguntas;
8. Se o pedido for referente a vídeos, descrever o material: nome do programa, período em que foi exibido e o episódio ou

trecho que será analisado;
9. Conferir antecipadamente se as informações solicitadas não estão no site do Memória Globo 

(www.memoriaglobo.globo.com) ou em outros sites da emissora;
10. A análise da documentação leva aproximadamente 30 dias;
11. O preenchimento deste e dos demais documentos não garante a aprovação do apoio para a pesquisa;
12. Com a aprovação, será exigido do solicitante que assine o “Termo de Auxílio à Pesquisa”. Só após a entrega deste termo

assinado é que a pesquisa poderá ser iniciada.
13. Os documentos podem ser enviados por e-mail ou pelo correio. 
14. Solicitamos que o pesquisador encaminhe uma cópia da dissertação ou tese para arquivo do Globo Unviersidade após

apresentação à banca examinadora da sua universidade.
Dados pessoais do solicitante 

Nome: 
Daniel De Thomaz 

Profissão: 
Professor/jornalista 

Empresa: 
Universidade Presbiteriana 
Mackenzie 

Cargo: 
Professor Assistente I 

Telefones: 
(11) 94173-6969

E-mail: daniel.thomaz@mackenzie.br
daniel-thomaz@uol.com.br

Endereço: Rua da Consolação, 930, sala 613 - Consolação, São Paulo - SP, 

01302-907. RG: 25.769.810-3 

CPF: 186.781.398-03 CV Lattes (link): http://lattes.cnpq.br/1747871460420391

Informações sobre o projeto 

Título (provisório): 
QUEM CONTA UM CONTO AUMENTA UM PONTO DE AUDIÊNCIA   - 

Estratégias discursivas na adaptação televisual de A Vida como   Ela 
É..., de Nelson Rodrigues 

Instituição: Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Faculdade / Departamento: Centro de Comunicação e Letras 

Curso: Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu – Letras 

Orientador: Profa. Dra. Neusa M. O. Barbosa Bastos CV Lattes do orientador: http://lattes.cnpq.br/6767627111553241

http://www.memoriaglobo.globo.com/
mailto:daniel.thomaz@mackenzie.br
mailto:daniel-thomaz@uol.com.br
http://lattes.cnpq.br/1747871460420391
http://lattes.cnpq.br/6767627111553241
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Assinatura do requisitante 

 

Nome e Cargo: Daniel De Thomaz, professor do Curso de Jornalismo do Centro de Comunicação 
e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Local e data: São Paulo, 30 de abril de 2015. 

 
 

Data máxima para finalizar a pesquisa com a Globo: 25/05/2015 

Indique o nível da pesquisa (mestrado, doutorado, etc): Doutorado 

Descreva a área principal (p. ex: jornalismo): Letras 

Acrescente até cinco subáreas (p. ex: esportes): Linguística, tradução intersemiótica, adaptação literária para a linguagem audiovisual 
televisiva. 

Resumo (no máximo, 1000 caracteres): 
Nesse trabalho pretendemos analisar como a autoria de uma obra literária é modificada a partir da apropriação de outras linguagens 
e suportes que visam a desconstrução de sua natureza inicial a fim de reconstituí-la dentro de seu novo meio físico e cultural. O 
objeto de análise são os contos de A Vida Como Ela É..., do consagrado autor brasileiro Nelson Rodrigues, inicialmente escritos e 
publicados em jornal nas décadas de 50 e 60 e posteriormente adaptados em produtos audiovisuais veiculados em televisão aberta 
na década de 90. A escolha do tema justifica-se pelo volume de produções literárias adaptadas para novos meios eletrônicos. O 
objetivo geral desse trabalho visa a entender como funciona esse processo que tem o texto como base e o audiovisual como fim, 
compreendendo, neste caso, a televisão como bem cultural simbólico que se apropria de autores consagrados para manter sua 
hegemonia junto ao público. 

Objetivos (no máximo, 1000 caracteres): 
Entre os objetivos específicos está a identificação das alterações do discurso do autor por meio das especificidades técnicas que 
interferem no processo de adaptação audiovisual para televisão. Nossa hipótese principal é que a obra original será estrategicamente 
alterada visando a atender os propósitos e as características gerais desse novo meio que a reproduz. 

Material solicitado (descrever com, no máximo, 1000 caracteres): 
1) Material promocional da série – anúncios impressos ou chamadas veiculadas na programação da emissora; 
2) Material crítico da série – críticas e/ou análises publicadas em veículos impressos (jornal e revistas) ou sites ou até 

programas ou matérias especiais produzidas sobre a série (Video Show etc); 

3) Índices de audiência do programa Fantástico nas seguintes datas: 31/02/1996, 31/03/1996, 31/06/1996 e 29/12/1996; 
4) Relação de produtos audiovisuais (novelas, minisséries, especiais etc) produzidos pela TV Gobo, a partir de textos   

literários, na década de 90 (incluindo A Vida Como Ela É...); 
5) Exemplar do roteiro original de 01 episódio (qualquer) da série A Vida Como Ela É...; 
6) Entrevista com o roteirista Euclydes Marinho. Perguntas: 

5.1) Dentre as centenas de histórias publicadas em jornal, e depois em livro, como vcs chegaram aos 40 contos escolhidos 
para gravação? Quais foram os critérios de seleção do material a ser produzido para a série? 

5.2) De modo geral, como você trabalhou o texto original em seu roteiro? Por exemplo, o que do conto original 
“transmutou-se” em: 1) apresentação de José Wilker; 2) “Voz Over” do Apresentador pontuando as cenas; 3) Diálogos dos 
Personagens; 4) Ações dos Personagens (sem falas ou diálogos); 5) Voz interna dos Personagens (estados interiores dos 
personagens). 

5.3) Antes de “A Vida Como Ela É...”, você já havia adaptado outras obras de Nelson Rodrigues para a TV, tais como em 
1984, a minissérie "Meu Destino é Pecar", folhetim de Nelson escrito para "O Jornal", em 1944.Quais foram as principais diferenças 
entre essas duas adaptações? 
5.4 – Quais aspectos positivos e negativos em se adaptar um texto literário para outras linguagens, como TV, por exemplo? 
5.5 – Como foi a relação de trabalho entre você e o diretor Daniel Filho? O produto final, o episódio gravado e editado, 
diferenciava muito do seu roteiro? Se sim, em quais aspectos? 

Informações relevantes (no máximo, 1000 caracteres): 
A presente pesquisa já passou pelo processo de Qualificação, em 2014. Entre diversas apresentações em congressos (ver currículo 
Lattes), destaca-se recentemente a publicação do artigo sobre o tema pesquisado por meio do Programa de Pós Graduação da 
Universidade Cruzeiro do SUL, Caderno de Linguística, conforme certificado enviado anexo. 

Anexos enviados 
(X) Ofício da Faculdade (X) Resumo do Projeto 
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APÊNDICE D 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 

Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu em Letras 

São Paulo, 30 de abril de 2015 

À Globo Universidade 

A/C 

Sra. Paula Nakahara 

Prezada Senhora, 

O doutorando Daniel De Thomaz, aluno regularmente matriculado no Programa de Pós- 

Graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, está realizando pesquisa 

para sua Tese de Doutorado que se intitula QUEM CONTA UM CONTO AUMENTA UM PONTO 

DE AUDIÊNCIA - Estratégias discursivas na adaptação televisual de A Vida como Ela É..., 

de Nelson Rodrigues, sob minha orientação. 

Assim sendo, solicito que essa conceituada empresa permita que o doutorando tenha 

acesso ao material correspondente às suas necessidades, com o objetivo de subsidiar o 

desenvolvimento de sua tese. Segue abaixo o resumo da tese para seu conhecimento. 

Agradecendo antecipadamente, coloco-me à disposição para eventuais dúvidas. 

Atenciosamente, 

Profª Drª Neusa Maria Oliveira Barbosa Bastos 
Professora Titular do Centro de Comunicação e Letras 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie




