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No processo de sua vida post mortem elas  
[as obras] se enriquecem com novos significados,  
novos sentidos; é como se essas obras superassem  

o que foram na época de sua criação.  
Podemos dizer que nem o próprio Shakespeare  

nem os seus contemporâneos conheciam o  
‘grande Shakespeare’ que hoje conhecemos.  

De maneira nenhuma é possível meter à força  
o nosso Shakespeare na época elizabetana. [...]  

[Shakespeare] cresceu à custa daquilo que realmente 
houve e  há em suas obras, mas nem ele  

nem os seus contemporâneos foram capazes  
de perceber conscientemente e avaliar  

no contexto da cultura de sua época.  
[...] O autor é um prisioneiro de sua época,  

de sua atualidade. Os tempos posteriores  
o libertam desta prisão[...].  

 
Mikhail Bakhtin 

Estética da criação verbal.  
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RESUMO  

 

Esta tese tem por objetivo analisar quatro traduções fílmicas contemporâneas do texto 
dramático Macbeth, de William Shakespeare: Scotland, P.A. (2001), dirigido por Billy 
Morrissette; Macbeth (2005), uma produção para o projeto da BBC Shakespea-ReTold, 
dirigido por Mark Brozel; Maqbool (2004), filme indiano dirigido por Vishal Bhardwaj e 
Macbeth (2006), produção australiana dirigida por Geoffrey Wright. De acordo com diversos 
críticos, a obra shakespeariana enfatiza, notadamente, a expressão simultânea de sentimentos 
e valores opostos, por meio da linguagem e de uma série de imagens evocadas pelo texto. 
Assim, nossa análise das adaptações de Macbeth verifica como as reescrituras 
contemporâneas da obra shakespeariana (re)significam esse traço das contraposições. Nosso 
referencial teórico funda-se nos conceitos de reescritura (Andre Lefevere), dialogismo 
(Mikhail Bakhtin), intertextualidade (Julia Kristeva) e transtextualidade (Gérard Genette).  Ao 
longo da tese, defendemos a percepção da adaptação fílmica como um processo tradutório e, 
nessa perspectiva, destacamos a importância do contexto na produção dos significados. 
Afinal, se não existe texto estável e independente das interposições do contexto em que ele se 
inscreve, não se pode compreender a tradução como uma atividade de mera transposição de 
significados fixos. Nossa análise da tradução de Macbeth não se edifica, portanto, na 
necessidade de vincular as adaptações ao texto de partida a partir de relações especulares. Ao 
contrário, nosso intuito é perceber que sentidos, ou novas significações, foram gerados no 
processo tradutório. Nossa pesquisa enfatiza, ainda, as relações intertextuais estabelecidas 
entre a peça shakespeariana, as adaptações fílmicas que compõem o corpus da tese e diversas 
outras obras com as quais dialogam.  

 

Palavras-chave:.Literatura. Cinema. Tradução intersemiótica. Macbeth. 
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ABSTRACT  

 

This thesis aims at analyzing four contemporary screen translations of the play Macbeth by 
William Shakespeare: Scotland, P.A., directed by Billy Morrissette, Macbeth, a BBC 
production as part of the project Shakespea-ReTold, directed by Mark Brozel, Maqbool, an 
Indian film directed by Vishal Bhardwaj, and Macbeth, an Australian production directed by 
Geoffrey Wright. According to various scholars, the play deals mainly with the simultaneous 
expression of opposing values and feelings, by means of the language used and a number of 
images evoked by the text. Hence, the analysis of the filmic adaptations proposed herein 
verifies how contemporary rewritings of the Shakespearean play resignify the trace of the 
contrapositions. The theoretical background is based on the concepts of rewriting (Andre 
Lefevere), dialogism (Mikhail Bakhtin), intertextuality (Julia Kristeva) and transtextuality 
(Gérard Genette). We consider the perception of the film adaptation as a translational process. 
In this perspective, we highlight the importance of the context in the production of meanings. 
Once there is no text detached from the context from which it stems, it is impossible to 
characterize translation as an activity of mere transposition of definite meanings. Thus, our 
analysis of Macbeth’s filmic translations will not relate them to the source text by means of 
the idea of fidelity. On the contrary, we intend to observe the new meanings that were 
(re)created throughout the translation process. Our research also emphasizes the intertextual 
relations established between the Shakespearian play, the filmic translations of the 
dissertation corpus and various texts they dialogue with.  

 

Key words: Literature. Cinema. Intersemiotic translation. Macbeth. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na Inglaterra do período elizabetano, as peças teatrais eram um divertimento popular, 

que disputava audiência com as “lutas” contra ursos e touros, as rinhas de galo, os shows de 

mágica, as exibições de esgrima, ou ainda, com “espetáculos” gratuitos, como as execuções, 

mutilações e humilhações públicas. Nessa competição para amealhar e cativar o público, com 

vistas ao ganho financeiro, as companhias teatrais estavam em constante concorrência. 

Contando com a consistente oposição de uma parcela da sociedade inglesa, especialmente a 

da esfera religiosa, o teatro, longe de ser visto como arte, ou como uma atividade edificante, 

era considerado, de maneira geral, um passatempo para ociosos e desordeiros 

(GREENBLATT, 2008). Dessa forma, quem quer que pretendesse sobreviver à custa da 

atividade teatral, naquela época, deveria equilibrar, com maestria, um conjunto de restrições 

que iam da censura real – supervisionada pelo “mestre dos divertimentos”1 – até  os ataques 

de grupos religiosos.   

De modo semelhante ao teatro elizabetano, o cinema produzido nos seus primeiros anos 

era considerado um entretenimento vinculado às classes populares. Arlindo Machado (1997) 

afirma que, no início do século passado, embora o cinema tenha sempre estado associado à 

tentativa de lucro, seu potencial como indústria ainda não tinha sido integralmente assimilado. 

Na época, o cinema norte-americano era, basicamente, um passatempo da classe trabalhadora. 

Não existindo salas exclusivas para a exibição de filmes, as películas eram apresentadas, em 

zonas rurais ou nas áreas próximas às indústrias, em espaços destinados a formas de 

entretenimento consideradas vulgares. Os filmes eram exibidos, portanto, como uma 

curiosidade, em intervalos de apresentações ao vivo como circos, feiras e parques temáticos. 

Em grandes centros urbanos, a mostra de filmes acontecia em casas de espetáculos, nas quais 

a platéia podia comer, beber e dançar, os chamados music-halls, café-concerts ou vaudevilles. 

O cinema era mal visto por pessoas mais abastadas, pois estava vinculado a divertimentos 

“vulgares”, de pessoas “reles”, que ocorriam em locais “suspeitos”.  

Entre 1895 e 1905, os filmes ainda não se tinham estabelecido no modelo narrativo 

posteriormente consagrado. Nesse momento inicial, não predominavam as obras vinculadas às 

formas artísticas de prestígio, como teatro e literatura, mas aquelas que se baseavam em 

espetáculos populares. No que diz respeito ao conteúdo, as primeiras películas privilegiavam 

a inversão de valores morais, o deboche contra autoridades e uma intensa carga erótica. Em 

                                                 
1 Com exceção da obra shakespeariana, todas as traduções de obras estrangeiras citadas, nesta tese, cujo texto de 
partida consta em nota de rodapé, são de nossa autoria. “Master of Revels” (GREENBLATT, 2008, p. 39). 
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face disso, algumas autoridades, especialmente nos Estados Unidos, manifestaram reações 

moralistas, justificando a percepção do cinema como nova forma de degeneração. Tal fato 

levou muitas dessas autoridades a não renovar as licenças de funcionamento dos espaços de 

exibição e a usar as mais variadas desculpas para coibir a apresentação de filmes. Noël Burch 

(apud MACHADO, 1997) conta que o governador do estado de Massachusetts alegou que 

assistir a filmes por mais de dois minutos poderia causar problemas à visão do espectador.  

Outras autoridades, usando como pretexto os incêndios provocados pelo nitrato de prata das 

películas, e a consequente falta de segurança, determinaram o fechamento de vários 

estabelecimentos. Diversas medidas foram tomadas, como a proibição da venda de bebidas 

alcoólicas e a censura a alguns gêneros cinematográficos. Isso posto, é impossível ignorar as 

semelhanças entre o antagonismo das autoridades em relação ao cinema, nessa fase inicial, e a 

rejeição, de parcela da população, ao teatro no período elizabetano.  

A despeito de todas as medidas acima apresentadas, o ambiente de exibição de filmes 

não conseguia atrair platéias mais sofisticadas, ou sequer uma audiência da classe média. Os 

componentes da indústria cinematográfica logo perceberam que teriam que desenvolver uma 

nova estratégia para seduzir o público mais sofisticado e com mais tempo disponível. 

Primeiramente, era necessário dissipar todo e qualquer preconceito, aquietando os 

conservadores e facilitando a inclusão da atividade no universo das belas-artes. O cinema 

começa, portanto, a se despojar de sua liberdade quanto à forma e ao conteúdo, buscando 

garantir legitimidade através da adesão ao modelo respeitado das narrativas do romance e do 

teatro. Afinal, “o filme só poderia se tornar significante se o material com que ele trabalha o 

fosse também” (JACOBS apud MACHADO, 1997, p. 84).  

Assim, o cinema começa a migrar, aos poucos, dos circos, parques e music-halls, 

lugares em que a apresentação dos filmes se constituía apenas como uma das atrações, para 

salas que se prestavam, exclusivamente, à projeção de filmes. Um exemplo desse tipo de 

ambiente eram os nickelodeons, isto é, simples armazéns desconfortáveis que não ofereciam 

grande vantagem econômica a seus proprietários, pois o preço cobrado era irrisório, e o 

público que atraía, era composto, sobretudo, por operários e imigrantes. No entanto, na 

medida em que o filme narrativo se desenvolve, os nickelodeons passam a ter mais 

visibilidade. Gradativamente, a dimensão dos filmes vai aumentando, ao ponto de atingirem o 

espaço de quatro bobinas, e os locais de exibição vão passando dos nickelodeons para os 

palace theatres. Esses grandes teatros de projeção vão sendo inaugurados em todo o mundo: 

Regent movie theatre, em Nova Iorque, Pathé palace e Gaumont-palace, em Paris, e o 

Balham Empire, em Londres. Finalmente, os realizadores começam a atrair a platéia que lhes 
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interessava. Em uma analogia com o teatro elizabetano, Kenneth Rothwell (2004) compara 

essa mudança de público dos nickelodeons para os palace theatres às diferenças entre as 

platéias do teatro Globe e do Blackfriars (casa de espetáculo que atraia aristocratas).   

  A prática de se adaptar obras literárias para o cinema floresce, portanto, já no período 

embrionário do cinema, e no bojo de uma gama variada de questões econômicas, culturais e 

sociais. E, uma vez que a dramaturgia shakespeariana foi erigida, ao longo dos séculos, à 

condição de fundamento no cânone ocidental, configurou-se como natural a opção de recorrer 

às peças do escritor inglês, para conferir o prestígio capaz de consolidar o cinema como forma 

de entretenimento requintado, e até mesmo de expressão artística, sem, contudo, perder de 

vista o desejo de retorno financeiro. É nesse contexto que a companhia Vitagraph entra no 

mercado, na primeira década do século XX, com uma série de filmes que se apropriam da 

obra shakespeariana.   

É enganoso supor, entretanto, que o advento das adaptações cinematográficas de obras 

literárias de prestígio tenha trazido, para a seara do cinema, apenas resultados positivos. 

Ainda que tenha, de fato, colaborado para afastar do cinema a avaliação depreciativa que 

costumavam fazer dessa forma de entretenimento, concorrendo para alavancar seu status, o 

exercício da adaptação não conseguiu apagar por completo a percepção arraigada de que a 

obra adaptada constitui uma espécie de degradação da obra de partida. Tal concepção, 

conformada com a constituição dicotômica da metafísica ocidental e sua fundamentação no 

confronto entre o que é real, verdadeiro e perfeito versus o que é ilusório, falso e imperfeito, 

repercutiu, por muito tempo, quando se analisavam filmes resultantes de processos de 

adaptação. Nesse sentido, a adaptação não passaria de mera cópia imperfeita de um modelo 

superior. 

Se as adaptações fílmicas costumaram, de maneira geral, ensejar comentários que as 

contrapunham, desvantajosamente, em relação à obra literária de partida, o que dizer, então, 

quando esse texto anterior é uma obra de Shakespeare? O preconceito contra o cinema e sua 

função, supostamente exclusiva, de entretenimento das massas, produziu resistências ainda 

maiores quando este processo foi impingido à obra “imaculada” do gênio, especialmente se o 

filme resultante “subvertia” uma leitura consagrada da obra inicial. Não é possível esquecer-

se, todavia, que as peças de Shakespeare nasceram, acima de tudo, para a recreação do 

homem do povo. Nesse sentido, a crítica mordaz dirigida às adaptações fílmicas do texto 

shakespeariano, identificada como deturpação de obra relevante, recusa-se a perceber as 

similaridades que entrelaçam o contexto de eclosão do teatro elizabetano e do período inicial 

do cinema. 
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É patente que a reputação adquirida por Shakespeare, no decorrer dos séculos, não se 

instituiu sozinha. Não podemos ignorar a influência da expansão do império britânico na 

ascensão da língua e da literatura inglesas na constituição da valoração de sua obra. A 

comunidade militarmente poderosa também queria demonstrar que sua superioridade não se 

restringia a seu braço armado, mas englobava sua cultura. Dessa forma, era necessário armar 

os ingleses com o sentimento de identidade, que poderia advir, perfeitamente, da literatura. 

Shakespeare surge, então, como o poeta maior, símbolo de sabedoria e prestígio, dotado da 

capacidade para representar o império em toda sua heterogeneidade. Afinal, ele tinha sido o 

poeta que, um dia, uniu, no teatro, aristocracia e plebe.  

No entanto, preferindo ignorar as circunstâncias que colaboram na constituição do 

cânone, parte da academia tem persistido no argumento de que a valorização da obra 

shakespeariana está assentada, principalmente, na genialidade do autor. O professor e crítico 

literário Harold Bloom (1995), por exemplo, declara: “ao mesmo tempo ninguém e todos, 

nada e tudo, Shakespeare é o cânone ocidental”2 (1995, p. 71). O estudioso alega que a obra 

shakespeariana se sustenta em sua inigualável força inventiva – especialmente na construção 

dos personagens –, em seus dotes linguísticos, e no uso que fez de uma ironia ambivalente.  

Bloom (2001) vai além e sugere que o que garante a superioridade da obra de 

Shakespeare é a primazia do intelecto do bardo, em relação a qualquer de seus 

contemporâneos, ou de qualquer outro escritor/dramaturgo posterior. O estudioso advoga, 

então, em favor da ideia do autor que transcende os processos sociais e cuja obra possui valor 

estético perene. Em seu entender, a obra shakespeariana, plasmada em uma originalidade de 

linguagem, de constituição de personagens e de pensamento, ensina-nos a depreender a 

essência do que seja o humano. Bloom sustenta que nossas personalidades seriam diferentes 

se Shakespeare nunca tivesse escrito, pois jamais teríamos nos debruçado sobre o precipício 

que se forma entre nós, humanos, e nossos ideais. Nessa perspectiva, concorda com o escritor 

e crítico Owen Barfield para quem: “[...] por mais humilhante que pareça, o que costumamos 

chamar de nossos sentimentos são, na verdade, os ‘significados’ de Shakespeare” 

(BARFIELD apud BLOOM, 2001, p. 38). Diante dessa visão de um autor construído como 

“deus mortal” (2001, p.28), Bloom queixa-se das encenações mal realizadas do texto 

shakespeariano, de suas adaptações para cinema e televisão, da abordagem que o ensino atual 

de literatura usa na apreciação do autor e, por fim, das análises da obra shakespeariana que 

parecem “estudos de seriados de televisão” (2001, p. 875).  

                                                 
2 “At once no one and everyone, nothing and everything, Shakespeare is the Western Canon.” (BLOOM, 1995, 
p. 71) 
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Diversamente da visão acima apresentada, a tese, aqui apresentada, não objetiva reduzir 

as produções do pensar à noção de um sujeito genial, produtor de uma obra original e a-

histórica. Também não endossamos a abordagem da adaptação fílmica pela via da 

hierarquização entre as artes, mas pelo viés da releitura fílmica como espaço em que literatura 

e cinema se influenciam, estimulam e relativizam, mutuamente. A partir dessa idéia, 

vislumbramos as interações entre as obras literárias e as adaptações fílmicas dela decorrentes 

como fundadoras de relações que envolvem outros textos e seus contextos de produção. Esse 

conjunto de diálogos entre textos variados será observado a partir da noção de que a 

adaptação é um processo tradutório. Tal percepção, já tinha sido definida por Roman 

Jakobson, quando, em 1959, no trabalho intitulado Aspectos linguísticos da tradução, inclui 

na sua taxonomia a tradução intersemiótica ou transmutação, isto é, “a interpretação de signos 

verbais por meio de sistemas de signos não verbais” (1995, p. 65), categorização na qual 

podemos inserir a adaptação fílmica.  

Nossa pesquisa visa examinar, então, conexões e transformações estabelecidas entre a 

obra de William Shakespeare e suas adaptações fílmicas. O cinema, que sempre utilizou a 

obra shakespeariana por motivos os mais diversos, entre eles, o de conferir importância a suas 

produções, foi tomado, nos últimos vinte anos, por uma nova onda de adaptações. As 

traduções fílmicas das peças de Shakespeare, porém, não estão restritas ao cinema. 

Multiplicaram-se, vertiginosamente, nas produções para televisão. Muitas dessas traduções 

contemporâneas têm reescrito o texto shakespeariano, “atualizando-o” para o contexto 

histórico e social de nossos dias, evidenciando, em nosso entender, uma tendência ao 

questionamento do caráter quase “sagrado” da obra do dramaturgo e colaborando com o 

entendimento da prática dialógica para além das relações entre obra de partida e obra fílmica.  

Diante de um grande número de adaptações fílmicas contemporâneas de peças 

shakespearianas, foi necessário delimitar nosso corpus de pesquisa. Escolhemos a peça 

Macbeth e quatro de suas adaptações fílmicas: Macbeth, uma produção australiana do ano de 

2006, dirigida por Geoffrey Wright, com roteiro de Victoria Hill; Macbeth, produção inglesa 

da rede de televisão BBC, de 2005, dirigida por Mark Brozel, com roteiro de Peter Moffat; 

Maqbool, produção indiana, 2004, dirigida por Vishal Bharwaj, com roteiro de Abbas 

Tyrewala e Vishal Bharwaj e, finalmente, Scotland PA, produção americana do ano de 2001, 

dirigida e roteirizada por Billy Morrissette. Cada um dos filmes integra a história de 

Shakespeare a um ambiente diferente, redimensionando o texto de partida a partir de 

singularidades e influências distintas, além de objetivos diversos. A opção por filmes 
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produzidos em contextos culturais diferentes deve-se ao propósito de oferecer um espectro um 

pouco mais ampliado da apropriação de Shakespeare na contemporaneidade. 

Dentre as possíveis investigações em torno de temas e características de Macbeth, 

decidimos explorar, em nosso estudo, o traço das oposições, isto é, a tendência de expressão 

simultânea de sentimentos e valores opostos, seja por meio do uso da linguagem, pelo 

comportamento dos personagens, por elementos imagéticos ou do enredo. Vários estudos 

apontam para as contraposições como marca característica das peças de Shakespeare, 

vinculada, muito provavelmente, ao contexto histórico em que o dramaturgo viveu. Nosso 

exame avalia se/como as oposições foram reconfiguradas no processo de tradução das obras 

literárias em textos fílmicos ambientados em nossos dias. 

A tese está dividida em quatro capítulos. Em um primeiro momento, questionamos uma 

série de contraposições binárias que, ancoradas na filosofia platônica e no seu sistema de 

valoração, possuíam ampla ressonância nas discussões das adaptações fílmicas. No intuito de 

problematizar o prisma hierarquizante do binômio modelo-cópia, que tanto se prestou como 

fundamento das análises de adaptações fílmicas, utilizamos reflexões pós-estruturalistas para 

relativizar antigas noções, como a de fidelidade, que valorizavam o texto de partida em 

detrimento do texto traduzido. Para tanto, apontamos e discutimos a impertinência das 

hierarquizações que se estabelecem entre os elementos que compõem as antinomias 

tradução/adaptação; literatura/cinema e “alta cultura”/cultura de massa.  

O segundo capítulo trata dos conceitos teóricos que embasam nossa análise de 

adaptações fílmicas de obras literárias. Do campo da tradução, acreditamos que nossa 

pesquisa muito se beneficia da noção de reescritura de Andre Lefevere (2007), que considera 

traduções, resenhas, biografias e críticas, como reescrituras de obras anteriores. O conceito de 

Lefevere enfatiza o fato de que os processos tradutórios são atingidos, necessariamente, por 

uma mediação ativa do reescritor/ tradutor. Outra discussão relevante, no que tange os estudos 

das adaptações, é aquela conduzida por Robert Stam (2005, 2003, 2000). O autor propõe a 

percepção da relação entre as obras literárias e suas adaptações por meio dos conceitos de 

dialogismo, de Mikhail Bakhtin (1986, 1926), e de intertextualidade, de Julia Kristeva (2005). 

Tais conceitos, apesar de não terem sido elaborados com vista à adaptação fílmica, podem ter 

sua compreensão ampliada, prestando-se ao entendimento da reescritura fílmica de obras 

literárias. Para Stam (1992), o dialogismo, quando aplicado à compreensão da adaptação, 

pode remeter não somente às relações dialógicas entre as obras analisadas, porém, mais ainda 

entre seus gêneros textuais, entre os personagens, entre som, imagem, texto e, também, entre 

obra(s) e público. Com relação à intertextualidade, conceito cunhado por Kristeva, a partir do 
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dialogismo bakhtiniano, Stam (2003) defende sua percepção como uma característica inerente 

a qualquer texto, independentemente de a relação ser explícita ou não. Além das noções de 

dialogismo e intertextualidade, Stam sugere a adoção da categorização de Gérard Genette 

(1997) contemplando o grande conceito de transtextualidade, dentro do qual se insere o de 

hipertextualidade. Sob essa perspectiva, um texto x, mesmo sem mencionar seu hipotexto 

anterior, y, estabelece com ele uma relação originada por transformação. Assim, para Stam, as 

adaptações fílmicas são “hipertextos derivados de hipotextos pré-existentes que foram 

transformados”3 (STAM, 2005, p. 31) por uma série de operações. No mesmo capítulo da 

tese, tecemos, ainda, algumas considerações no tocante a alguns aspectos do âmbito do 

cinema capazes de facilitar o exame de textos fílmicos. 

No terceiro capítulo, enfocamos a construção das oposições na obra shakespeariana. 

Para os fins a que nos propomos, apresentamos o estudo de Peter Platt (2009), que acredita ser 

a característica da contraposição e da ambivalência, rotineiramente vinculada ao texto 

shakespeariano, um aspecto típico da cultura elizabetana. No intuito de fundamentar sua 

argumentação, Platt discorre acerca de uma série de paradoxos vinculados ao contexto 

histórico e cultural em que Shakespeare viveu e produziu. O autor promove, ainda, a 

articulação entre essa discussão e reflexões mais atuais, como o conceito bakhtiniano do 

dialogismo e a noção da indecidibilidade derridiana. Em seguida, apresentamos nossa 

apreciação de como as contraposições foram constituídas em Macbeth, sem deixar de atentar 

para as relações dialógicas estabelecidas entre a peça, outros textos, e os contextos histórico e 

social nos quais foi escrita. 

Ao final, apresentamos a análise das quatro traduções fílmicas de Macbeth cujas 

narrativas se passam na contemporaneidade. Em todas as reescrituras, observamos como as 

oposições foram exploradas, verificando se os produtores repetiram, inovaram, reduziram ou 

ampliaram o repertório de paradoxos da peça shakespeariana. Averiguamos, igualmente, 

como as contraposições foram construídas, não apenas por meio das falas dos personagens, 

mas, também, por suas atitudes, pelo uso das imagens e do som. Ademais, investigamos os 

intertextos, fílmicos ou não, com os quais as adaptações dialogam, sem restringirmos a análise 

de tais diálogos à necessidade de se encontrar correspondências, mas observando o 

surgimento de novos significados e interpretações que brotaram desses contatos. 

No que se refere às relações intertextuais estabelecidas com os filmes objeto de nosso 

exame, cumpre explicitar o destaque dado a algumas adaptações fílmicas consagradas de 

                                                 
3 “[…] hypertexts derived from preexisting hypotexts that have been transformed” (STAM, 2005, p. 31). 
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Macbeth, especialmente as releituras de Akira Kurosawa (Trono manchado de sangue) e 

Roman Polanski (Macbeth). Dentre as várias traduções cinematográficas da peça, essas duas 

são, indubitavelmente, as mais citadas, direta ou indiretamente, pelos diretores e roteiristas 

das adaptações que compõem nosso corpus. No caso da adaptação de Geoffrey Wright, o 

vínculo constituído com a obra de Polanski é tão marcante que foi impossível evitar uma 

longa explanação dos pontos de contato que se instalam entre os filmes. Acreditamos que as 

interlocuções com obras de outros cineastas enriquecem as observações que fizemos do filme 

de Wright, conferindo maior aprofundamento da interpretação que elaboramos. 

Ao fim desse trecho introdutório, julgamos imprescindível salientar nossa posição em 

relação ao status da obra shakespeariana. Não obstante tenhamos questionado a visão 

tradicional de parte da academia que tem Shakespeare como um gênio produtor de discursos 

com significados únicos e fixos, imune à crítica, sua posição de prestígio no cânone é, para 

nós, uma premissa. Acreditamos ser estéril a tentativa de negar a relevância que Shakespeare 

adquiriu ao longo destes quatro séculos, embora não desconheçamos os artifícios que 

engendram a constituição desse cânone. Contudo, nossa anuência no que se refere à 

autoridade e à autoria de Shakespeare, não significa uma visão de sua obra como reserva de 

uma elite cultural, nem tampouco a percepção que concebe a existência de uma essência ou 

significado único de suas obras. Ao contrário, acreditamos que as constantes releituras das 

peças têm participação expressiva na preservação do status do autor e de sua obra. Tampouco 

pretendemos debater, neste trabalho, a controvérsia da autoria das obras que os 

antiStratfordianos imputam a Francis Bacon, a Christopher Marlowe ou ao Conde de Oxford, 

ainda que reconheçamos que trabalhos relevantes e sérios tenham sido realizados nessa seara 

(BATE, 2008). 
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1 A ADAPTAÇÃO FÍLMICA DE OBRAS LITERÁRIAS: SUPERANDO 

AS OPOSIÇÕES DICOTÔMICAS 

 

Consideremos as duas fórmulas: ‘só o que se parece difere’, 
‘somente as diferenças se parecem’. Trata-se de duas leituras de 

mundo, na medida em que uma nos convida a pensar a diferença a 
partir de uma similitude ou de uma identidade preliminar, enquanto 

a outra nos convida a pensar a similitude e mesmo a identidade 
como produto de uma disparidade de fundo. A primeira define 

exatamente o mundo das cópias ou das representações; coloca o 
mundo como ícone. A segunda, contra a primeira, define o mundo 

dos simulacros. Ela coloca o próprio mundo como fantasma.  
 

Gilles Deleuze  
Platão e o simulacro. 

 

 

A questão da fidelidade da obra adaptada em relação ao texto de partida constituiu, 

durante muito tempo, o eixo sobre o qual orbitavam as discussões do estudo das adaptações 

fílmicas de obras literárias. Tal abordagem edificava-se no estabelecimento de antinomias 

hierárquicas (texto original/texto traduzido, literatura/cinema, “alta” cultura/cultura de massa) 

características da lógica clássica. Contudo, teorias pós-modernas que questionaram o 

pensamento fundador da metafísica ocidental e, consequentemente, seu sistema de valores, 

tiveram grande repercussão no âmbito da tradução e impuseram um deslocamento de 

perspectiva no debate sobre o estatuto das adaptações fílmicas. A reflexão acerca das relações 

estabelecidas entre as oposições acima mencionadas, e as possíveis conexões estabelecidas 

entre esses conceitos e outras noções que compõem suas áreas de estudo, passaram, então, a 

se organizar a partir da relativização da ideia de superioridade de um dos pólos e do 

reconhecimento da pluralidade do universo humano.  

O ponto de partida para a compreensão da lógica das dicotomias opositivas está na 

metafísica platônica que contrapõe o conhecimento sensível, mutável e relativo, ao 

conhecimento conceptual, imutável e absoluto. O pensamento platônico, fincado nessa 

percepção da dualidade do conhecimento, supõe a existência de outro mundo que está além do 

mundo fenomênico que habitamos. Esse outro mundo, o “mundo das idéias”, seria constituído 

por modelos perfeitos e eternos dos quais os elementos imperfeitos do mundo visível seriam 

mera cópia.  

Em sua concepção organizacional do mundo superior, Platão (1997) afirma que as 

idéias não são formas abstratas de pensamento, mas realidades objetivas, arquetípicas e 
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eternas que inspiram as reproduções falhas que se manifestam no mundo. O filósofo destaca, 

como elemento precípuo e unificador, o conceito de “bem”, realidade suprema de onde todas 

as ideias e todos os valores derivam. Seriam, portanto, as ideias que reuniriam o que existe de 

positivo no vir-a-ser da experiência, enquanto a matéria agregaria os aspectos negativos. 

Dessa forma, a teoria platônica tem como corolário a projeção de um sistema que enaltece o 

bem, o verdadeiro, a essência, o original e o autêntico.  

O raciocínio platônico de subordinação entre os elementos do ideal e do material 

expande sua doutrina ao domínio da estética.1 Assim, se o mundo empírico já se constituía 

como uma verdade decaída do mundo das ideias, a obra artística, decalque da cópia, não 

passaria de uma representação espectral da verdade superior. Nesse sentido, não poderia 

sequer ser compreendida como cópia, pois a cópia guarda semelhança com o original e 

permite desvelar fragmentariamente a “realidade”. A arte seria, portanto, não uma cópia, mas 

um simulacro, no dizer de Gilles Deleuze (2000), um “simulacro-fantasma”, uma imagem 

necessariamente dissímil, uma imitação, cuja impressão de semelhança não passaria de um 

artifício ardiloso.   

Foi justamente sobre as dicotomias da metafísica platônica – que pôs em contraste 

noções, tais como essência/aparência, verdade/falsidade, eterno/contingente, absoluto/relativo, 

origem/derivação, razão/afetos, centro/margem, bem/mal, dentre tantos outros pares de 

opostos – que se erigiu todo pensamento ocidental. Até que se organiza, no pensamento de 

Friedrich Nietzsche, um posicionamento questionador das certezas metafísicas. A proposta 

nietzschiana de um platonismo invertido forja uma nova ordem que abraça a pluralidade, a 

divergência e a rejeição da hierarquia.  

Segundo Márcio Lima (2006), Nietzsche enceta o despertar de seu “sono dogmático” 

(2006, p. 195) logo em seus primeiros escritos. No entanto, é forçoso assinalar que o filósofo 

alemão provou, em O nascimento da tragédia, estar ainda preso àquilo que pretendia 

erradicar, isto é, o dualismo metafísico. A tese de sua obra inaugural é a de que o 

racionalismo socrático, ao privilegiar o mundo superior – fundado na razão –, em detrimento 

do mundo dominado pelos afetos, foi o responsável pelo perecimento da tragédia, uma vez 

que ela seria uma expressão do mundo da aparência. Na visão de Nietzsche (2005), a tragédia, 

tal como qualquer expressão artística, estaria, tanto em sua criação, como em sua realização, 

assentada na existência de duas pulsões opostas representadas pelos deuses Apolo e Dioniso. 

                                                           
4 No tocante ao campo das manifestações artísticas, Platão (1997) parece ter uma visão um tanto paradoxal, pois, 
se condenou a obra artística à condição de simulacro, conferiu importância, ainda que relativa, à poesia. De 
maneira geral, o pensador discordava da serventia dos poetas e suas narrativas mitológicas, sugerindo seu 
banimento – até mesmo de Homero – do Estado. Todavia, o filósofo admitia a poesia e a música na educação.  
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De acordo com Lima (2006), nesse momento o pensador mostra-se ainda, em parte, devedor 

da metafísica socrático-platônica, embutindo em sua argumentação alguns fundamentos da 

lógica que propunha superar.2  

Os binarismos metafísicos, inicialmente apenas postos em suspeita, começam a ruir a 

partir da visão perspectivista nietzschiana inaugurada já em Humano, demasiado humano.  

Não existe verdade em si, mundo ou conhecimento verdadeiro, pois tudo é aparência. Como 

falar em “essência”, se não a podemos apreender ou captar? O único mundo oferecido ao 

escrutínio de nosso intelecto é o dos sentidos, não existindo nada além da nossa vã 

experiência. O conhecimento é, dessa forma, uma criação humana.  Contudo, o homem parece 

não se dar conta disso, quando supõe que o mundo reflete algo que transcende ao humano. 

Concebemos, portanto, todos os valores com os quais interpretamos o mundo para, 

esdruxulamente, percebermos para além de nossa obra uma verdade apriorística. O autor 

afirmou que 

 

[...] os problemas filosóficos são novamente formulados tal como dois mil 
anos atrás: como pode algo se originar de seu oposto, por exemplo, o 
racional do irracional, o sensível do morto, o lógico do ilógico, a 
contemplação desinteressada do desejo cobiçoso, a vida para o próximo do 
egoísmo, a verdade dos erros? Até o momento, a filosofia metafísica superou 
essa dificuldade negando a gênese de um partir do outro, e supondo para as 
coisas de mais alto valor uma origem miraculosa, diretamente do âmago e da 
essência da “coisa em si”. Já a filosofia histórica, que não se pode mais 
conceber distinta da ciência natural, o mais novo dos métodos filosóficos, 
constatou, em certos casos (e provavelmente chegará ao mesmo resultado em 
todos eles), que não há opostos, salvo no exagero habitual da concepção 
popular ou metafísica, e que na base dessa contraposição está um erro da 
razão: conforme sua explicação, a rigor não existe razão altruísta nem 
contemplação totalmente desinteressada; ambas são apenas sublimações, em 
que o elemento básico parece ter se volatizado e somente se revela a 
observação mais aguda (NIETZSCHE, 2005, p. 15). 
 

 

Diante da concepção de que não há uma essência, um “mundo em si mesmo” que possa 

ser assimilável em sua totalidade, resta ao homem interpretar o mundo pela aparência múltipla 

e fragmentada. Desse entendimento resulta que jamais poderemos falar em interpretação 

definitiva. A interpretação não consiste em captar ou descrever o que se manifesta no mundo. 

                                                           
2 Nietzsche elabora um prefácio para uma edição de O nascimento da tragédia, republicada em 1886. Nesse 
escrito, intitulado de Ensaio de autocrítica, elabora uma espécie de mea culpa, justificando alguns descompassos 
de seus posicionamentos naquele momento, fortemente influenciados por Schopenhauer e Wagner, em relação a 
suas teses posteriores. Todavia, o autor também louva alguns princípios de seu pensar filosófico inicial (LIMA, 
2006).    
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Interpretar é criar. Nesse sentido, Nietzsche (2005) propõe um filosofar histórico que percebe 

o homem transformando-se no decorrer do tempo e, consequentemente, modificando também 

sua interpretação do mundo. As vivências humanas em um dado período histórico poderão, 

então, moldar as crenças que fundamentarão a forma de investigar e interpretar tudo que nos 

rodeia. Em Gaia Ciência, o autor esclarece: 

 

[...] A maneira como é vista uma coisa, seu nome, sua aparência, sua 
reputação, seu peso e medida – muitas vezes, um erro inicial e um 
julgamento despótico atirados sobre elas como se fosse uma roupa estranha à 
sua natureza e à sua pele – juntamente com a crença nisso, que foi 
aumentando de geração em geração, paulatinamente se enraizaram e se 
fixaram na coisa, e tornou-se, por assim dizer, seu próprio corpo: assim a 
aparência inicial se extingue, acaba por tornar-se, frequentemente, a 
essência, e atuar como tal. Qual tolo pensaria que apenas indicando essa 
origem e essa ilusão nebulosa bastaria para destruir o mundo considerado 
essencial para a chamada “realidade”? Nós podemos destruir somente 
enquanto criadores! Mas, todavia, não podemos esquecer: basta que sejam 
criados novos nomes, probabilidades e avaliações para que, depois de um 
tempo, sejam criadas novas “coisas”. (NIETZSCHE, 2011, p. 72).  

     

Dessa maneira, aberto à interpretação pelas sensações humanas ao longo da história, o 

mundo pode ser enfim percebido como um texto, cujo sentido é sempre de natureza transitória 

e parcial. Há que se destacar, todavia, que, na investida nietzschiana contra o dogmatismo 

metafísico da verdade essencial subjaz a revelação de uma faceta positiva desse mesmo 

pensar metafísico. Afinal, a metafísica foi uma das tentativas de interpretação concebidas pelo 

intelecto humano, ainda que a formulação de suas teses esteja assentada sobre os pressupostos 

de sua destruição. 

No que tange à linguagem, Nietzsche entende que a escritura não estaria ligada, na 

origem, à verdade, ou seja, a linguagem não dá a conhecer o objeto a que se refere, não aponta 

para a “verdade em si” de algo. Como lembra Sarah Kofman (apud CONTINENTINO, 2006), 

Nietzsche percebe que o sentido surge pela vontade, nunca por referir-se a um próprio. 

Segundo a autora: 

 

Nietzsche afasta a idéia de um texto original do qual os textos humanos são 
interpretações, e passa a trabalhar com a hipótese de vontade de potência, 
segundo a qual cada texto é produto de uma vontade que se afirma e que se 
impõe através do domínio de outra interpretação. [...] Assim, colocar a 
questão da essência, questão primária da filosofia, já é impor uma 
interpretação. (KOFMAN apud CONTINENTINO, 2006, p.68). 
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O autor percebe, então, a linguagem como um processo tradutório de uma mensagem 

para outra, sem qualquer possibilidade de se pensar uma linguagem que expresse a essência 

das coisas. 

Essa quebra de paradigma proposta por Nietzsche afetou não apenas a filosofia, mas 

atingiu os mais diversos campos do saber, colaborando para a construção de novos olhares 

acerca de variados fenômenos.  

No âmbito da adaptação fílmica, o questionamento dos binarismos da tradição 

metafísica ainda reverbera. Uma nova postura, diferente daquela que apreciava a relação entre 

obra literária e filme a partir do binômio modelo-cópia, surge e passa a valorizar a 

possibilidade de trocas entre as obras. No entanto, o justo entendimento das questões que 

perpassam a esfera da adaptação fílmica obriga-nos a trazer a lume a discussão acerca de uma 

série de dicotomias que ressoaram – ou talvez ainda ressoem – nessa área de estudo. Em 

nosso percurso de análise do campo multidisciplinar que inclui, principalmente, a literatura, o 

cinema e a tradução, parece-nos irresistível a opção pelo debate dos seguintes pares de 

opostos: tradução/adaptação; literatura/cinema; “alta cultura”/cultura de massa. Há uma dupla 

estratégia em nossa proposta de análise desses binarismos, uma vez que, ao apresentarmos as 

possíveis incoerências que embasam o debate dessas categorias, estaremos, inevitavelmente, 

apontando para as abordagens teóricas que orientam esta pesquisa e que serão apresentadas 

em seguida.  

 

1.1 TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO 

 

Conforme mencionamos previamente, o entendimento da tradução como fenômeno 

amplo, não necessariamente restrito a transformações entre línguas, não é recente. Jakobson 

(1995) concebeu uma classificação da atividade tradutória em que a adaptação fílmica de 

obras literárias pode ser incluída (tradução intersemiótica). Deixamos muito clara, dessa 

forma, nossa intenção de considerar, nesta tese, os termos tradução e adaptação como 

sinônimos. Contudo, é necessário admitir que há quem discorde dessa opção, porque 

compreende que existem, entre os conceitos, distinções que se assentariam na aproximação ou 

afastamento do texto traduzido/adaptado em relação ao texto de partida.  

Nesse aspecto percebemos, mais uma vez, os binarismos metafísicos constituindo um 

sistema de valores expresso por oposições: tradução/adaptação, tradução literal/tradução livre, 

tradução neutra/tradução ideológica. Sob essa perspectiva, à tradução (literal, neutra) caberia 

a reprodução precisa do texto original, enquanto na adaptação (tradução livre, tradução 
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ideológica) não haveria um compromisso rigoroso com a fidelidade da obra adaptada em 

relação ao texto de partida. Tal interpretação, ao destacar certa marginalização da adaptação 

(tradução livre, tradução ideológica) em relação à tradução (tradução literal, tradução neutra), 

supõe a possibilidade de uma demarcação clara entre os conceitos. Mas, seriam, de fato, os 

limites entre tradução e adaptação definidos a partir de características incontestáveis? 

Segundo John Milton (1998), desde que se começou a pensar sobre a tarefa tradutória, a 

noção de fidelidade, ou seja, a possibilidade de relacionar texto de partida e texto traduzido a 

partir da noção de literalidade da forma ou do conteúdo, configurou-se como questão central 

do debate. Milton demonstra, contudo, que os critérios de definição da fidelidade variaram 

bastante ao longo da história e do contexto cultural em que as traduções foram realizadas. 

Na Inglaterra dos séculos XVII e XVIII – período conhecido por Augustan – as 

traduções ganharam status. Segundo Milton (1998), foi no período Augustan em que pela 

primeira vez a tradução foi abordada do ponto de vista da teorização, com vários poetas-

tradutores discorrendo a respeito dos processos envolvidos em suas traduções de obras 

célebres, especialmente as clássicas. Em fase anterior, era corriqueiro o hábito de se 

reescreverem textos sem qualquer menção à sua autoria. A indicação da autoria não era 

omitida apenas em obras traduzidas, Shakespeare e outros dramaturgos ingleses, por exemplo, 

apropriaram-se de várias histórias, lendas, mitos e outras peças para compor seus enredos. 

 Dos vários tradutores Augustans citados por Milton (1998), chamou-nos a atenção os 

comentários feitos acerca de John Dryden que, no prefácio das Epístolas de Ovídio, define a 

existência de três tipos de tradução: metáfrase, paráfrase e imitação. A metáfrase, definida 

como a tradução “palavra por palavra”, é vista por Dryden como uma forma fadada a gerar 

resultados insatisfatórios. A paráfrase, “tradução com latitude” (DRYDEN apud MILTON, 

1998, p. 26), é aquela em que se privilegia o sentido em detrimento da forma, porém, sem 

jamais perder o autor do “alcance de nossos olhos” (DRYDEN apud MILTON, 1998, p. 26). 

E, finalmente, na imitação, o tradutor, de posse da ideia geral, está livre para renunciar às 

palavras e ao sentido, quando lhe aprouver. Ainda que tenha se posicionado francamente em 

favor da paráfrase, Dryden admite que, em algumas de suas traduções, seu trabalho deveria 

ser enquadrado como uma imitação. 

Milton (1998) afirma que, do período Augustan, devemos enfatizar a noção de que o 

texto de partida não é sagrado e que, portanto, o objetivo dos tradutores não é a total 

reprodução. Também cabe destacar a ideia de que a tradução “palavra por palavra” não 

implica, necessariamente, aproximação com o original, podendo, de modo inverso, ajudar a 

afastar a tradução “do núcleo do original” (MILTON, 1998, p. 40). Além disso, os tradutores 
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da época Augustan compreendem que cada autor exige uma diferente estratégia de tradução, 

sempre levando em consideração as necessidades do leitor.  

O ângulo sob o qual se avalia a tradução na França, durante os séculos XVII e XVIII, é 

um tanto distinto daquele proposto na Inglaterra. Entre os franceses da época, vigorou um tipo 

de tradução conhecido como belles infidèlles. Mais do que garantir alguma liberdade para o 

tradutor, as belles infidèlles implicavam a necessidade de se recorrer a todas as alterações 

necessárias para oferecer ao leitor um texto de expressão clara. Era considerado um objetivo 

da tradução, atingir a beleza e, segundo Milton (1998), tal efeito somente poderia ser 

conseguido pela supressão de qualquer obstáculo à leitura, qualquer expressão que acarretasse 

falta de clareza. Qualquer referência, nas obras “originais”, a termos impróprios, a 

comportamentos reprováveis para a sociedade francesa ou a costumes pouco conhecidos de 

outros povos deveriam ser omitidos ou alterados, de modo a fazer com que a expressão fosse 

clara e elegante. As mudanças no texto, que incluíam forma e conteúdo, serviriam, portanto, 

para produzir a mesma “impressão” do texto de partida. Assim, por essa perspectiva, gerar 

uma impressão semelhante à do texto de partida, e porque não dizer, procurar a equivalência 

em relação ao texto inicial, somente poderia ocorrer por meio de modificações. 

Por sua vez, na Alemanha do século XVIII, a ideia mais difundida era a de que boa 

tradução é a que se atém à forma do texto de partida. O tradutor Friedrich Schleiermacher 

dizia que “ou o tradutor faz do autor latino um alemão para o público alemão, ou ele leva os 

leitores alemães ao mundo do poeta latino” (SCHLEIERMACHER apud MILTON, 1998, p. 

67), porém, a regra é a da primazia da tradução “difícil”, adequada à forma do texto 

“original”. Surpreendentemente, era essa estranheza que, na concepção dos tradutores alemães 

da época, conduziria os leitores a uma maior proximidade com o “espírito” do original. 

Como pudemos observar, em cada um desses países existe uma preferência no que 

tange ao modelo ideal de tradução. E, se a distinção entre tradução literal e tradução livre 

esteve continuamente inserida nas discussões acerca da atividade tradutória, podemos afirmar, 

a partir dos exemplos, que não há, historicamente, qualquer consenso no que se refere ao que 

seja “fidelidade”, “literalidade” ou “liberdade,” em uma tradução. Para os tradutores franceses 

do período das belles infidèlles, a “impressão” do original somente poderia advir da fluência e 

da clareza que as modificações no texto traduzido poderiam proporcionar. Já os alemães 

entendiam a fidelidade ao “espírito” do texto como respeito à forma da língua do texto de 

partida. Dessa maneira, concluímos que as definições dos conceitos não se fundam em 

características intrínsecas, mas diferem em períodos e culturas diversos.   
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Ao que parece, a divisão entre tradução literal e tradução livre, isto é, entre tradução e 

adaptação aponta para o estabelecimento de fronteiras nada precisas. Costumeiramente, a 

tradução é percebida como reprodução, literalidade, acesso não mediado ao texto de origem, e 

a adaptação está vinculada à noção de desvio, liberdade e criatividade. Contudo, essa 

percepção escamoteia o fato de a definição do que é ser literal ou livre é flutuante. Essa 

dificuldade de demarcar os limites entre os conceitos de modo claro e fixo é discutida por 

Lauro Amorim (2005) no livro Tradução e adaptação. De maneira geral, Amorim (2005) 

questiona os discursos que defendem a tradução como possibilidade de acesso direto ao texto 

original, independente de limitações contextuais. Para tanto, analisa uma série de autores que 

procuraram definir a tradução e a adaptação, além de apontar algumas incoerências em suas 

argumentações. Dos vários autores comentados por Amorim, empreendemos um exame mais 

atento dos artigos de M. A. Johnson e Yves Gambier. O artigo de Johnson (1984) objetivava 

examinar, a partir da análise de traduções e adaptações realizadas por Albert Camus, as 

similaridades operacionais entre tradução e adaptação literárias, avaliando até que ponto as 

disciplinas coincidem. O trabalho de Gambier (1992) visava a uma análise mais ordenada da 

ambígua noção de adaptação.  

Antes do exame das traduções e adaptações de Camus, Johnson (1984) dispôs-se a 

delinear as possíveis diferenças entre os conceitos. Para o autor, tanto a tradução quanto a 

adaptação exigem certo grau de fidelidade ao texto original, porém, no caso da tradução, a 

fidelidade deve englobar forma e conteúdo, enquanto, na adaptação, é-se fiel, sobretudo, ao 

conteúdo. À adaptação imputa-se, ainda, uma maior flexibilidade, criatividade, probabilidade 

de perda de informação ou, ainda, uma simplificação para público específico. Todavia, a 

despeito das diferenças apresentadas, Johnson faz uso de um termo por outro algumas vezes.  

Ao comentar as traduções de algumas obras do teatro espanhol, Johnson explica que 

Camus foi chamado para proceder às traduções porque aquelas disponíveis naquele momento 

não eram consideradas “suficientemente próximas ao texto original em tom e substância”3 

(JOHNSON, 1984, p. 423). Segundo Johnson, as exigências feitas a Camus fizeram com que 

ele combinasse, em sua versão, a tradução palavra por palavra e adaptação. Essa afirmação já 

é, por si só, demasiado confusa. Se tradução e adaptação são processos distintos, como supor 

que uma versão possa abrigar as duas noções concomitantemente? Se tradução impõe 

fidelidade a forma e conteúdo, como fazer uma tradução que é ao mesmo tempo adaptação, ou 

seja, que contemple a fidelidade somente ao conteúdo? Ao final, Johnson conclui afirmando 

                                                           
3 “[…] not close enough to the original works in tone and substance […]” (JOHNSON, 1984, p. 423). 
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que as versões de Camus foram “as mais próximas possíveis aos textos originais”4 (1984, p. 

423). O comentário também denota incongruência, pois, se a versão está assim tão similar ao 

original, como Johnson pode afirmar que é, igualmente, uma adaptação? Johnson declara, 

contrariando o pensamento corrente, que a adaptação engloba a tradução e, ao final do artigo, 

admite que as noções se confundem. Como supúnhamos, entre tradução e adaptação existe 

larga zona de indeterminação.    

Em sentido semelhante, mas a seu modo, Gambier (1992) parte da divisão padrão de 

tradução como mimese do original e da adaptação como espaço que abriga maior liberdade 

para modificações e ajustes com vistas à recepção. O autor afirma que alguns tipos de textos 

são facilmente aceitos como pertencentes à categoria da adaptação, entre eles, a música que 

tem como texto de partida um poema, a versão facilitada de uma obra literária, ou a 

atualização de textos antigos para a linguagem contemporânea. Outros textos, no entanto, 

lidam com a problemática da indeterminação, como por exemplo, a Bíblia, cujas traduções 

são ora apresentadas como tradução ao espírito do texto, isto é, “’adaptadas’ à sensibilidade 

cultural local”5, ora vistas como traduções mais literais, porque não poderiam se distanciar da 

palavra sagrada. Não seria o primeiro tipo de tradução da Bíblia uma adaptação? Gambier 

(1992) também cita o exemplo das belles infidèlles como espécie de texto considerado 

tradução, mas que, para garantir o “mesmo efeito”6 do texto de partida na cultura de chegada, 

legitima alterações.7 O autor questiona, então, se a adaptação não seria apenas uma forma de 

tradução (tradução livre, oblíqua, atualização, distorção, censura), e conclui que as antinomias 

formadas no bojo da discussão sobre a definição de adaptação, tradução/adaptação; tradução 

literal/tradução livre; forma/conteúdo deixam transparecer certo culto ao texto de partida.  

Porquanto não acredite ser possível uma tradução realizada sem mediação, negociação, 

reformulações ou ajustes, Gambier (1992) avaliza a sugestão de Michel Garneau que cunhou 

o termo tradaptação. O conceito de tradaptação supõe que toda tradução também é uma 

adaptação, vez que, mesmo quando uma tradução possui trechos com “efeitos de literalidade” 

(AMORIM, 2005, p. 104), existirão trechos, do mesmo texto, que irão, em alguma medida, 

adequá-lo à recepção. Nesse sentido, não há que se falar na oposição hierarquizante tradução/ 

adaptação, vez que a adaptação faz parte da tradução.  

                                                           
4 “[...] as close as possible to the original texts.” (JOHNSON, 1984, p. 423). 
5 “[...] «adaptée» à la sensibilité culturelle locale [...]”. (GAMBIER, 1992, p. 423). 
6 “[...] «même effet» [...]”.(GAMBIER, 1992, p. 422). 
7 Gambier entende que as traduções belles infidellès não se prestariam apenas a uma adequação ao contexto 
cultural da cultura de chegada, mas funcionaram, por vezes, como censura.  



27 

 

Ao discutir a problemática da definição e diferenciação da tradução e da adaptação pela 

análise de vários teóricos, Amorim (2005) destaca a permanente transformação dos conceitos, 

o que impossibilita seu estudo sem que se considerem suas relações com o contexto histórico 

e cultural em que são constituídos. Pelo mesmo motivo, outras noções, como “literalidade”, 

“liberdade”, “fidelidade” e “desvio”, não podem ser definidas a partir de um critério 

universal, desvinculadas das convenções interpretativas instituídas por uma dada comunidade. 

Contudo, a constatação da dificuldade em definir os conceitos não significa a total extinção 

das diferenças. Apesar de entender ser equivocada a tentativa de reduzir a tradução e a 

adaptação a um conceito único, Amorim contrapõe-se à ideia de que a adaptação seria prática 

subalterna, que atenta contra a “pureza” do texto original. Essa percepção do autor, e de 

alguns outros que ele analisa, está em consonância com as reflexões pós-estruturalistas que 

questionam os binarismos da tradição metafísica e que pleiteiam a diluição de suas 

hierarquias.  

Diante do exposto, podemos concluir que a visão da tradução que prevalece atualmente 

aponta para uma libertação dos princípios da mecanicidade, objetividade, fidelidade e 

literalidade. O pensamento pós-estruturalista, ao apoiar a ruptura da relação signo-real, 

problematizando, assim, a possibilidade do significado transparente, arruína a compreensão da 

tradução como comunicação plena. Nesse sentido, a oposição tradução/ adaptação não mais se 

alicerça na disputa entre a preservação/agressão à integridade do texto de partida, pois, a 

noção de transformação deixa de ser percebida em uma conotação pejorativa, sendo 

compreendida, então, como processo inevitável na prática de tradução. Toda tradução implica 

a mediação do tradutor e do espaço cultural e ideológico da recepção, e, portanto, 

transformação.  Uma melhor compreensão do impacto do pós-estruturalismo no campo da 

tradução impõe a discussão de um teórico que é considerado um de seus maiores expoentes: o 

filósofo Jacques Derrida.  

A crítica derridiana à tradição metafísica ocidental – denominada metafísica da presença 

– é feita pelo viés da linguagem. O fio condutor do raciocínio derridiano é o exame da 

disjuntiva fala/escritura. Para o filósofo franco-argelino, a suposta “essência”, a difundida 

“verdade”, não passa de uma trama linguística erigida sobre a ideia de que ‘palavras’ 

representam ‘coisas’. O argumento de Derrida (1971) é de que não há um significado 

transcendental, uma origem, um centro onde se alcançará o sentido último. Os significados 

são sempre estabelecidos em uma rede de relações entre diferentes componentes, sendo a 

significação, portanto, um jogo marcado pela heterogeneidade.  
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Em A farmácia de Platão, Derrida (1997) parte de uma análise do diálogo entre Theut e 

Thamous, recontado por Sócrates no Fedro de Platão, para fazer sua apreciação acerca do 

significado transcendental. Na obra de Platão, o referido diálogo põe em dúvida o valor da 

escritura, apresentada como phármakon, palavra dúbia que pode significar tanto remédio, 

como veneno. Seria a escritura o remédio que serviria à memória e à instrução, ou seria o 

veneno que impediria o conhecimento pela perda da memória? Em sua resposta, Thamous 

questiona a serventia da escritura argumentando que a nova arte, ao invés de favorecer o 

conhecimento pelo exercício da memória, propicia, de fato, o esquecimento, uma vez que os 

homens passariam a confiar nas marcas exteriores da escritura. Por meio da fala de Thamous, 

depreendemos que aquele que confia seus conhecimentos à escritura é apenas um simulador, 

um sofista, um “imitador daquele que sabe” (DERRIDA, 1997, p.53). A escritura é, pois, 

phármakon, uma contradição, um remédio-veneno que reúne uma potência oculta e suspeita. 

Derrida lembra que, para Sócrates, “todo discurso deve ser constituído como um ser 

vivo” (DERRIDA, 1997, p. 25). Na fala, o discurso é engendrado por um sujeito-falante que o 

assiste, ele é o pai de sua fala e pode por ela responsabilizar-se. Na escritura, o discurso está 

órfão, desassistido de uma presença. Dessa forma, na composição do sistema binário, a fala 

indica primazia da voz, entendida como símbolo primeiro das afecções da alma e como 

revelação do “ser”, da “verdade” e do “pleno sentido”. A escrita é, então, secundária, 

intérprete da fala originária, mediação de mediação, um mero apêndice pousado na 

instabilidade, uma encenação sem origem ou centro fixo que responda pela univocidade de 

sentido.  

No entanto, a percepção da escritura como artifício corruptor da “verdade” aponta para 

uma hierarquização fictícia, uma vez que a fala também não nos satisfaz com o acalentado 

desejo da presença do sentido pleno. O significado é um jogo entre rastros, noção derridiana 

que designa “aquilo que em si não é coisa alguma”, acolhendo uma ideia de falta de apoio, de 

falta de uma “estrutura fixa de significação” (CONTINENTINO, 2006, p.57). Em outras 

palavras, o significado é uma construção, um jogo entre sentidos que nunca se fixam e que 

adiam a possibilidade de se deparar com um centro, com uma origem absoluta subjacente. 

Nessa perspectiva, a característica da secundariedade, geralmente limitada à noção de 

escritura, passa a ser compreendida como parte do “movimento da linguagem” (DERRIDA, 

1971, p. 8). A escritura não é mais entendida como exterior à fala, uma imagem, ou um 

símbolo da fala, pois a própria fala já é, em si, uma escritura, ou seja, um significante que 

remeterá a outros significantes, traçando um jogo de sentidos que não pode precisar origem ou 

destino. 
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Assim, a apreciação derridiana acerca da linguagem alcança a metafísica porque, ao 

perceber a linguagem pela via do jogo e da interpretação, problematiza a existência da 

verdade transcendental, da essência, da origem e do centro.  Se todo conhecimento está 

assentado na instabilidade do discurso, como supor um valor de centro fundamental? Segundo 

Derrida (1971), a inexistência de centros fixos é demonstrada por sua própria transformação, 

ao longo da história. Verdade, transcendência, essência, Deus, razão, consciência e homem 

foram alguns dos vários nomes que designaram o conceito de centro, demonstrando que ele 

não é absoluto, tampouco fixo. Nas palavras de Derrida,  

 

[...] o processo da significação ordenando seus deslocamentos e as suas 
substituições a essa lei da presença central; mas de uma presença central que 
nunca foi ela própria, que sempre foi deportada para fora de si no seu 
substituto. O substituto não se substitui a nada que se lhe tenha de certo 
modo preexistido. Desde então deve-se sem dúvida a pensar que não havia 
centro, que o centro não podia ser pensado na forma de um sendo-presente, 
que o centro não tinha lugar natural, que não era uma lugar fixo mas uma 
função, uma espécie de não-lugar no qual se faziam indefinidamente 
substituições de signos. Foi então o momento em que a linguagem invadiu o 
campo problemático universal; foi então o momento em que, na ausência de 
centro ou de origem, tudo se torna discurso – com a condição de nos 
entendermos sobre esta palavra – isto é, sistema no qual o significado 
central, originário ou transcendental, nunca está absolutamente presente fora 
de um sistema de diferenças. A ausência de significado transcendental 
amplia indefinidamente o campo e o jogo da significação (DERRIDA, 1971, 
p. 232).  

 

A desaparição da verdade como presença, o se furtar da origem presente da 
presença é a condição de toda manifestação de verdade. A não-verdade é a 
verdade. A não-presença é a presença. (DERRIDA, 1997, p. 121)  

 

A quebra da hierarquia fala/escrita – objeto do exame derridiano – aponta para a 

impertinência dos binarismos da tradição ocidental, uma vez que eles não se fundamentam 

simplesmente na dessemelhança, mas em uma seleção de linhagem (DELEUZE, 2000). Não 

há mais lugares privilegiados, por isso, o pensamento derridiano não preceitua a simples 

inversão de valores, isto é, não se trata de defender a superioridade dos elementos outrora 

recalcados. Derrida (1973) apenas constata que ambos os termos das oposições são 

constituídos a partir da relação com seu oposto.  Assim, pela visão desconstrutora, as 

antinomias bem/mal, verdade/falsidade, essência/aparência, original/derivado, 

centro/margem, Deus/homem não operam apoiados em uma escala de valores. Tais 

binarismos são, tão somente, jogos de superfície.  
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O questionamento da lógica metafísica reflete duplamente na forma de se (re)pensar a 

tradução. Primeiramente, sem a possibilidade de uma linguagem metafísica que nos conduza 

ao significado absoluto, tudo passa a estar sujeito à tradução. Os significados, mesmo os de 

nossa própria língua, estão inseridos no jogo e na negociação da interpretação. Além disso, 

ocorre um abalo no sistema de valoração que amparava algumas dicotomias como texto 

original/texto traduzido, tradução fiel/tradução infiel e tradução neutra/tradução ideológica. A 

tradução não é uma degradação do original, pois o “original” também é signo. 

Visto que não há significados fixos, não podemos pensar na tradução como um texto 

que transportará intactamente esse significado para outra língua. A tradução não é tarefa 

mecânica de transmissão de significados de uma língua para outra e, tal como a 

escritura/linguagem, implicará o contínuo jogo da interpretação, da seleção e da rejeição. Esse 

jogo, que trama sentidos não-estáveis, faz da tradução tarefa intranquila, postando o tradutor 

em uma posição sempre delicada, afinal, como afirma Evando Nascimento (2006), ele terá 

que decidir se/quando o phármakon é remédio ou veneno. Nascimento (2006) ainda nos 

lembra que, sendo o significado contextual, é forçoso admitir que não existe tradução 

verdadeira e definitiva. A atividade tradutória é marcada pela transitoriedade e sempre 

envolve dois textos e dois contextos em uma disputa constante.   

Perceber a tradução como processo, inevitavelmente vinculado ao jogo da interpretação, 

implica a necessidade de se considerar a noção de autoria. Em consonância com a visão 

derridiana, Roland Barthes (2004a) acredita que os textos não podem ser reduzidos ao querer-

dizer do autor porque essa compreensão corroboraria as noções de texto original e de 

significado único. Para Barthes, o texto é constituído por inúmeras citações, o que repele a 

presunção do autor como gênio criador de texto singular e como detentor do sentido último. 

Em face disso, afirma: 

 

[...] um texto não é feito de uma linha de palavras, libertando um sentido 
único, de certo modo teleológico (que seria a ‘mensagem’ do Autor-Deus), 
mas um espaço de dimensões múltiplas, onde casam e se contestam escritas 
variadas, nenhuma das quais é original: o texto é um tecido de citações 
saídas dos mil focos da cultura. [...] o escritor não pode deixar de imitar um 
gesto sempre anterior, nunca original; o seu único poder é o de misturar as 
escritas, de as contrariar umas às outras, de modo a nunca se apoiar numa 
delas; se quisesse exprimir-se, pelo menos deveria saber que a ‘coisa’ 
interior que tem a pretensão de ‘traduzir’ não passa de um dicionário 
totalmente composto, cujas palavras só podem explicar-se através de outras 
palavras, e isso indefinidamente [...]. (BARTHES, 2004a, p.62). 
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Nesse sentido, o texto é o lugar de encontro e de acoplamento de outros textos, que 

relacionam e conectam variados sentidos. Em outras palavras: o texto é sempre intertexto. 

Voltaremos a esse conceito no próximo capítulo, quando nos aprofundarmos na discussão dos 

pressupostos teóricos que norteiam esta tese.   

Contudo, segundo Barthes (2004a), a crítica permanece exercendo seu papel de 

deslindar autores, além de continuar negando a relevância do leitor na construção do sentido 

do texto. Por mesclar diversas escrituras, que irão se contatar para se ratificarem ou se 

contraporem, Barthes defende que o texto é o abrigo da pluralidade, mas, pluralidade que se 

unirá não no autor, mas no leitor. Por isso, afirma que “o leitor é o espaço exato em que se 

inscrevem, sem que nenhuma se perca, todas as citações de que uma escritura é feita; a 

unidade de um texto não está em sua origem, mas no seu destino” (BARTHES, 2004a, p.64). 

Donde conclui que, para fazer nascer o leitor, é preciso “matar” o autor.  

Posto que concordemos com a importância do leitor na construção dos significados, 

acreditamos que o argumento de Barthes não se coaduna totalmente com a lógica da 

desconstrução, uma vez que demonstra uma tentativa de inversão de lugares no par 

autor/leitor. Conforme já explicitado, o pensamento derridiano não defende a mera reversão 

dos pólos das oposições, no intuito de destacar o que era marginalizado. O que se apresenta 

como crucial é a compreensão de que não existem lugares privilegiados, porque não existem 

valores essenciais. 

Uma das críticas comumente endereçadas às teorias que questionam a existência de uma 

verdade transcendental é a alegação de que o conhecimento, quando destituído de uma 

realidade em si, de uma essência apriorística – e sujeito, portanto, a múltiplas interpretações – 

faz tudo resvalar em simples relativismo. Porém, como afirma Richard Rorty (apud 

AMORIM, 2005, p. 26), “nunca poderemos ser mais arbitrários do que o mundo nos permite 

ser. Assim, mesmo que não haja nenhum ‘jeito como o mundo realmente é’, mesmo que não 

haja nada como a ‘natureza intrínseca da realidade’, ainda assim há pressões causais”. No 

âmbito do signo linguístico, Derrida (1973) alertava que a não-motivação não era sinônimo de 

puro capricho, mas apenas que não haveria uma “’amarra natural’ com o significado na 

realidade” (1973, p. 56-57). Sua afirmação tinha como base a declaração de Saussure (apud 

DERRIDA, 1973) que dizia ser equivocada a suposição de que “o significante depende da 

livre escolha do que fala” (1973, p. 56). 

Essa argumentação também pode ser aplicada em relação à discussão aqui travada, ou 

seja, o debate acerca da tradução intersemiótica.  A aceitação do argumento de que a tradução 

não é reprodução literal, mas implica mediação e, consequentemente, transformação – e até 
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mesmo transgressão – do texto de partida, não significa que qualquer leitura ou reescritura 

deva ser considerada uma tradução. No que concerne à possível distinção entre 

tradução/adaptação, não obstante defendamos não existir uma definição precisa dos conceitos 

que se justifique pela lógica, senão por juízos de valor assentados em questões de ideologia e 

poder (GAMBIER, 1992), devemos admitir que não há uma total supressão de diferenças 

(RODRIGUES, 2000, AMORIM, 2005). Conforme assinala Stanley Fish (2003), 

leitores/intérpretes integram uma comunidade institucional que valida ou veda as 

transgressões de acordo com parâmetros que, apesar de serem reguladores, não são 

deterministas. Assim, se tomamos a tradução/adaptação como interpretação possível de um 

texto, tais leituras estarão sempre conformadas aos discursos dos espaços nos quais se 

apresentam, e a possível gradação entre essas transgressões também. Por isso, mesmo que os 

conceitos de tradução/adaptação incluam a ideia de transformação, é possível admitir que 

existam espaços de interdição ao uso de um termo pelo outro. Como afirmou Amorim (2005), 

 

[...] as diferentes estratégias, práticas de leitura e recepção são classificadas 
seja como tradução, seja como adaptação – em virtude das relações que se 
estabelecem entre elas e a comunidade discursiva a que se vinculam, e que 
possibilita uma determinada recepção da obra traduzida/ adaptada. No 
espaço dessas relações, não há um limite estável entre transgredir e não 
transgredir, entre traduzir e adaptar, mas efetivamente, limites que se 
“deslocam” suscitando valores por vezes ambivalentes ou contraditórios, 
autorizando ou não a produção de determinadas interpretações (2005, p. 
106). 

      

Dentre as comunidades discursivas que costumam validar a “disputa” entre 

tradução/adaptação, podemos citar parte dos críticos de cinema da grande imprensa. Contudo, 

vale ressaltar que a compreensão da adaptação fílmica como tradução, contemplada antes 

mesmo da publicação dos principais escritos pós-estruturalistas, e depois da classificação de 

Jakobson (1995), é abraçada por vários estudiosos da academia, ainda que, por vezes, suas 

pesquisas sejam desenvolvidas em departamentos diferentes daqueles ligados aos estudos de 

tradução.  

Embora percebamos a possibilidade de comunidades institucionais erguerem fronteiras 

entre os conceitos de tradução e adaptação, pensamos que a recusa do entrelaçamento dessas 

balizas é uma franca negativa de ruptura com a lógica binarizante e hierarquizada da tradição. 

Aceitar a distinção entre tradução e adaptação é, de alguma maneira, condescender com a 

estereotipia do sentido original do texto, do acesso sem intervenção do tradutor e da tradução 

livre de qualquer interferência ideológica. Por isso, seguindo os rastros deixados pelas 
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reflexões pós-estruturalistas, privilegiamos uma postura orientada para a emancipação da 

mente do dogma da essencialidade, da hierarquia, da origem e da autoria. Traduzir impõe uma 

leitura/interpretação e, consequentemente, desarticulação e rearticulação de sentidos, 

negociados entre culturas e contextos históricos diversos (NASCIMENTO, 2005). Dessa 

maneira, nossa posição é a de que traduzir é adaptar e adaptar é traduzir. 

Em relação ao debate sobre a tradução/adaptação fílmica de obras literárias, é patente a 

tentativa de aplicação da lógica platônica modelo-cópia, estabelecendo uma hierarquia que 

privilegiava a literatura em detrimento do cinema. O argumento que preconiza a 

hierarquização entre literatura e cinema é amplamente conhecido: a literatura seria arte 

anterior e mais estabelecida, resultado do trabalho intelectual e criativo de um gênio; em 

contraposição, o cinema seria atividade derivada, inautêntica e voltada para o grande público. 

Assim, a literatura ofereceria uma elevação sobre a trivialidade e a banalidade que o cinema, 

entretenimento da massa iletrada, não poderia proporcionar. Nas próximas seções, 

analisaremos as dicotomias literatura/cinema e “alta cultura”/cultura de massa que, apesar de 

inextricavelmente ligadas e coexistentes, serão apreciadas em separado no intuito de facilitar a 

análise.  

 

1.2 LITERATURA E CINEMA  

 

De acordo com Kamilla Elliott (2004), a crença na oposição fundamental entre palavra e 

imagem levou o campo de estudo interdisciplinar da literatura e do cinema a um paradoxo. De 

um lado, a palavra e a imagem e, consequentemente, a literatura e o cinema, foram percebidos 

por alguns estudiosos como elementos irredutíveis, intraduzíveis, constituindo cada lado da 

oposição uma entidade a priori. Por outro lado, são inúmeros os estudos em que se percebem 

as contribuições e conexões estabelecidas entre os dois campos. 

Apoiando a ênfase na diferença irreconciliável entre literatura e cinema, supostamente 

domínios representacionais exclusivos da palavra e da imagem, respectivamente, estaria a 

idéia de que a arte “pura” teria, tradicionalmente, mais prestígio que a arte híbrida. Assim 

sendo, o pleito da “pureza” semiótica e estética, em tese, garantiria lucros tanto ao estudo da 

literatura, quanto do cinema.  Não podemos negar, contudo, que nesse jogo de relações entre 

esses domínios, a literatura, ou seja, a palavra, tenha sido vista como detentora de uma 

superioridade intrínseca.  

No livro Novels into film, considerado uma referência nos estudos das adaptações 

fílmicas, George Bluestone (2003) afirma que a obra literária seria, em linhas gerais, 
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conceitual, linguística, discursiva e simbólica, enquanto o filme seria perceptivo, visual, 

demonstrativo e literal. Na visão do autor, “o filme e o romance [deveriam] permanecer 

instituições separadas, obtendo cada um melhores resultados através da exploração de suas 

propriedades únicas e específicas”8 (BLUESTONE, 2003, p.218). Infelizmente, Bluestone 

não abraçou sozinho essa alegação. Vários estudiosos das duas áreas defenderam a 

preservação das especificidades dos campos, advogando a rivalidade. É valioso registrar, 

todavia, que, costumeiramente, o estudo da arte tendia a examinar os fenômenos estéticos 

profundos afins a todos os campos (AUMONT, 2009).  

Como explica Robert Stam (2003), as primeiras considerações acerca do cinema 

surgiram simultaneamente à invenção e foram feitas, em grande parte, por literatos. Algumas 

opiniões divergiram, porém, em geral, os escritores tomaram partido da literatura. O 

romancista russo Maximo Gorki (apud STAM, 2003, p. 39), por exemplo, refere-se ao cinema 

como “o reino das sombras”, numa clara referência ao mito da caverna de Platão, e, portanto, 

à inferioridade do cinema (mundo sensível) quando comparado à literatura (mundo das 

ideias). Essa conexão entre o cinema e o mito da caverna provou ser tão forte que, mesmo na 

década de 70 do último século, quando o cinema já tinha se firmado como arte, alguns estudos 

sobre os efeitos do dispositivo nos espectadores, como o de Jean-Louis Baldry (apud 

AUMONT, 2009), estabeleciam um paralelo entre a situação dos espectadores de cinema e a 

dos escravos acorrentados e forçados a se contentar com meras projeções da realidade.  

Retomando a perspectiva de oposição a que nos referimos anteriormente, Virginia 

Woolf (1978), no artigo The cinema, critica profundamente as adaptações fílmicas de obras 

literárias feitas até a década de 1920 porque transformavam o cinema em um parasita. Ainda 

que não tenha censurado o cinema por completo, Woolf atenta mais para as divergências entre 

literatura e cinema, que para as colaborações entre ambos. A escritora afirma que a literatura 

pode, pelas palavras, criar uma série de imagens. Porém, ela se pergunta se o cinema poderia 

apresentar uma imagem capaz de gerar um sentimento impossível de se dizer pela palavra. 

Diz a romancista: 

 

[e]xiste, perguntamos, alguma linguagem secreta que possamos sentir e ver, 
mas nunca falar. Caso exista, ela poderia tornar-se visível ao olho?  Há 
alguma característica que o pensamento possua que possa ser tornada visível 
sem a ajuda das palavras?9 (WOOLF, 1978, p.184). 

                                                           
8 “The film and the novel remain separate institutions, each achieving its best results by exploring unique and 
specific properties”. (BLUESTONE, 2003, p. 218). 
9 “Is there, we ask, some secret language which we feel and see, but never speak, and if so, could this be made 
visible to the eye? Is there any characteristic which thought possesses that can be rendered visible without the 
help of words?” (WOOLF, 1978, p.184).  
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Woolf explica, então, que as idéias dos escritores formam cadeias de múltiplas imagens, 

e acrescenta que “as imagens de um poeta não são para serem moldadas em bronze ou 

traçadas pelo lápis. Elas são a união de milhares de sugestões da qual o aspecto visual é 

apenas o mais óbvio ou predominante”10 (WOOLF, 1978, p.184). Ao continuar seu 

raciocínio, Woolf conclui: 

 

[m]esmo a mais simples imagem: ‘meu amor é como uma rosa vermelha, 
vermelha, recém-brotada em junho’ apresenta-se a nós com as impressões da 
umidade, do calor e do brilho do carmim e a suavidade das pétalas 
indissociavelmente mescladas e concatenadas em um ritmo que é ele próprio 
a voz da paixão e a hesitação do amante. Tudo isso, que é acessível às 
palavras e apenas às palavras, o cinema deve evitar.11 (WOOLF, 1978, p. 
184).  

 

Como observamos, Woolf distingue claramente as propriedades da imagem evocada 

pela palavra e da imagem “visível ao olho”, sendo essa última, território do cinema. No que se 

refere às palavras, estas fariam parte do universo da literatura. Dessa forma, a escritora 

defende a idéia de que o cinema precisaria encontrar uma emoção visual que não fosse própria 

nem da poesia, nem da pintura, isto é, uma emoção visual que só existisse para o cinema. 

Nesse sentido, ela pleiteia a separação do que é específico de cada arte.  

Impossível deixar de perceber, no argumento da escritora, uma flagrante inclinação para 

julgar a “palavra” como superior a “imagem”, sob o pretexto de que há instâncias que só a 

“palavra” pode atingir. Sua alegação parece sugerir, como afirma Brito (2006), “que o signo 

icônico do cinema nunca vai poder alcançar a riqueza de significação do signo verbal, como 

se o cinema estivesse condenado a ser, por natureza, defeituoso” (2006, p. 144). 

Em face da concepção de que a imagem seria a “essência” do cinema, muitos teóricos e 

apreciadores da chamada sétima arte mostraram-se totalmente contrários à introdução do som.  

Nomes como o da cineasta Germaine Dulac, do filósofo e psicólogo Rudolf Arnheim, do 

historiador Egon Friedel e até mesmo o escritor e dramaturgo Antonin Artaud desaprovaram o 

advento do recurso sonoro. Segundo Stam (2003), Dulac defendia que o cinema era arte muda 

e Arnhein acreditava que o som destruiria a beleza visual, além de destituir o cinema da 

                                                           
10 “But obviously the images of a poet are not to be cast in bronze or traced by pencil. They are compact of a 
thousand suggestions of which the visual is only the most obvious or the uppermost.” (WOOLF, 1978, p.184). 
11 “Even the simplest image ‘My luve’s like a red, red rose, that’s newly-sprung in June’ presents us with 
impressions of moisture and warmth and the glow of crimson and the softness of petals inextricably mixed and 
strung upon the lift of a rhythm which is itself the voice of the passion and the hesitation of the lover. All this, 
which is accessible to words and to words alone, the cinema must avoid.”(WOOLF, 1978, p. 184). 
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posição de arte por causa da “naturalidade superficial”, advinda da sincronia imagem-som. A 

reação visceral dos críticos à introdução do som revelava, por parte de alguns, a defesa dos 

domínios do cinema em sua consolidação como arte superior, ao mesmo tempo em que 

manifestava o desprezo dos tradicionalistas à conjuntura do cenário cultural que se voltava 

para o grande público. Nesse sentido, o emprego do som significaria a perda da “aura” do 

cinema, sua total banalização para o deleite do lucro e da massa, questão que exploraremos 

mais detalhadamente na próxima seção. Vejamos, a esse respeito, a opinião de Artaud e 

Friedel: 

 

[...] desde o filme falado, as elucidações da fala detêm a inconsciente e 
espontânea poesia das imagens; a ilustração e inteireza do significado de 
uma imagem pela fala mostra as limitações do cinema. A chamada mágica 
mecânica da constante monotonia de imagens não sobreviveu ao ataque da 
fala que fez a mágica mecânica aparecer como resultado de um ataque 
surpresa, puramente psicológico, aos sentidos.12 (ARTAUD, 1993, p. 124).  
  

Enquanto o cinema foi mudo tinha outras possibilidades que as de natureza 
fílmica: a saber, possibilidades espirituais. Mas a trilha sonora desmascarou 
o cinema e, a todos os olhos, a todos os ouvidos, torna-se patente que 
estamos às voltas com uma máquina morta e estúpida. O bioscópio mata 
apenas o gesto humano, mas a trilha sonora também acaba a voz. O rádio 
age no mesmo sentido. Ao mesmo tempo, libera-nos da obrigação de nos 
concentrarmos, tornando agora possível apreciar Mozart e os chucrutes, o 
sermão dominical e o bridge. Tanto o cinema quanto o rádio eliminam 
aquele fluido misterioso que emana indistintamente do público e do artista e 
que transforma cada concerto, cada conferência em uma experiência 
espiritual única. (FRIEDEL apud LIMA, 1990, p. 13). 

 

Em sentido análogo, os teóricos-cineastas soviéticos, integrantes do movimento 

estético-político iniciado na Rússia, conhecido como construtivismo, posicionaram-se contra 

o uso do som concatenado à imagem. O fundamento da percepção desses cineastas, com 

relação ao recurso sonoro, encontra-se no princípio de que é a partir da montagem que se 

constrói o sentido no cinema. Defendiam, pois, a idéia de que o plano não tinha sentido fora 

da montagem e a introdução do som poderia arruinar a idéia desta. A montagem seria a 

organização de fragmentos dispersos em uma sequência rítmica e com sentido (KULESHOV 

apud STAM, 2003). De maneira geral, os teóricos soviéticos viam a possibilidade de, por 

meio da montagem, conseguir certos efeitos que ultrapassariam o teor dos planos isolados. 

                                                           
12 “[…] since the talking film, the elucidations of speech arrest the unconscious and spontaneous poetry of 
images; the illustration and completion of the meaning of an image by speech show the limitations of the cinema. 
The so-called mechanical magic of a constant drone of images have not survived the onslaught of speech, which 
has made this mechanical magic appear as the result of a purely physiological surprise attack on the senses 
(ARTAUD, 1993, p. 124). 
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Por isso, acreditavam que a emoção do cinema não estava vinculada ao testemunho da 

“realidade”, mas à própria técnica cinematográfica. Esses teóricos propuseram a “montagem 

de atrações”, que podia ser definida como 

 

[...] qualquer aspecto agressivo [...]; ou seja, qualquer elemento que submete 
o espectador a um impacto sensual e psicológico, regulado 
experimentalmente e matematicamente calculado para produzir nele certos 
choques emocionais (EISENSTEIN apud XAVIER, 1984 p. 107). 
 

Assim, a montagem sugerida não é a da continuidade, a do estabelecimento de relações 

de causa e efeito; ao contrário, o intuito é instaurar o conflito pela interrupção diegética, 

resultando em respostas emocionais por parte dos espectadores. A montagem de atrações 

valoriza, portanto, os efeitos de choque entre planos advindos de uma organização truncada, o 

que, no entender de seus realizadores, vai ensejar pensamento e emoção. Para Sergei 

Eisenstein (2002), o cinema não deveria ser compreendido apenas como esfera estética, mas 

também ideológica, e por isso o cineasta não deveria registrar a “realidade”, senão construir o 

sentido na montagem. A partir dessa noção de ruptura, a proposta dos soviéticos era de que o 

som deveria se relacionar com a imagem por meio de justaposições desarmônicas. Por isso, 

afirmaram que usar  

 

[...] som deste modo [gravação do som naturalista] destruirá a cultura da 
montagem, porque cada ADESÃO do som a uma peça de montagem visual 
aumenta sua inércia como uma peça de montagem, e aumenta a 
independência de seu significado – e isto sem dúvida ocorrerá em detrimento 
da montagem, agindo em primeiro lugar não sobre as peças de montagem, 
mas em sua JUSTAPOSIÇÃO.  
APENAS UM USO POLIFÔNICO do som com relação à peça de 
montagem visual proporcionará uma nova potencialidade no 
desenvolvimento e aperfeiçoamento da montagem. (EISENSTEIN; 
PUDOVKIN; ALEXANDROV, 2002, p. 226, grifo dos autores). 

   

Ainda em respeito à oposição entre cinema mudo e falado, o teórico e crítico francês 

Andre Bazin escreveu, na década de 50, artigos em que exibia uma postura francamente 

favorável em relação ao que denominou de evolução da linguagem cinematográfica. Para 

Bazin, a inserção do som não se constituiu como a ruína da “cidade da imagem” (1991a, p. 

66), senão o surgimento de um novo cinema, não obrigatoriamente pior ou completamente 

dependente da arte literária. Ironicamente, o autor afirmou que a quebra do “silêncio” “não 

marca o limiar de um paraíso perdido para além do qual a musa da sétima arte, descobrindo 

sua nudez, teria começado a se cobrir com trapos furtados” (BAZIN, 1991b, p. 87). Bazin 
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explica que o cinema falado, ao favorecer uma montagem mais “realista”, permitiu o 

desenvolvimento da decupagem em profundidade de campo, permitindo a arte 

cinematográfica avançar a passos largos rumo à sua maturidade.  

O entendimento de que o cinema seria, por excelência, o reino da imagem pode fazer 

parecer que o debate das especificidades do campo cinematográfico limitou-se à controvérsia 

da inserção do som. Vale lembrar, entretanto, que já no período cinematográfico inicial, muito 

se tinha debatido acerca das características exclusivas do teatro e do cinema (AUMONT, 

2009). Nessa discussão, segundo Bazin (1991b), a acusação de que um filme não passava de 

teatro filmado configurava-se como “insulto” dos mais corriqueiros.  

No entanto, essa busca pelas especificidades da literatura e do cinema, a partir de sua 

vinculação à palavra e à imagem, respectivamente, parece ignorar seu caráter extremamente 

reducionista. Não se trata de negar as diferenças entre literatura e cinema, mas apenas de se 

recusar a restringi-las ao âmbito exclusivo da palavra e da imagem. Não nos parece pertinente 

pensar a literatura somente pela palavra. A própria proposição de Woolf, em defesa da 

literatura, revela a capacidade da palavra em gerar imagens, ainda que a imagem a que a 

autora se refere não seja a “literal”, aquela que pode ser “aprisionada” pelo bronze ou pelo 

lápis. Correlatamente, entendemos que a imagem, no cinema, também se une à palavra, ainda 

que não haja som ou legenda. Nesse sentido, a leitura de Jacques Aumont (2009) mostra-se 

útil ao explicar que não existe imagem “pura”, pois toda a dimensão simbólica da imagem 

está sempre em relação com a linguagem verbal, uma vez que o sentido das imagens sempre 

irá remeter às palavras. Daí resulta que não há possibilidade de imagem unicamente icônica. 

Adicione-se a isso o fato de que qualquer representação/imagem irá sempre se conectar a 

enunciados ideológicos e culturais. Logo, é equivocado pensar a completa separação entre as 

instâncias visuais e verbais, pois elas se referem umas às outras. A palavra e a imagem não 

estão, portanto, desvinculadas, mas se suplementam e evocam.  

Contudo, a forte ligação entre palavra e imagem não foi suficiente para tornar exitosas 

as tentativas de se pensar a análise e a interpretação da imagem a partir de aspectos do código 

linguístico. Apesar da insistência de Eisenstein, os estudos que arriscaram considerar uma 

sintaxe do cinema não conseguiram provar a existência de sua gramática (METZ, 2007). 

A contenda entre palavra e imagem demonstra, na verdade, o estabelecimento de uma 

hierarquia que privilegia a literatura como arte anterior e, consequentemente, mais nobre. Essa 

disputa, surgida junto ao cinema e apoiada tanto no desprezo de boa parte dos literatos e 

intelectuais em relação à sétima arte, como na tentativa dos admiradores e estudiosos da nova 

arte em conferir-lhe o prestígio de expressões artísticas já consagradas, influiu sobremaneira 
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no debate sobre o estudo das adaptações fílmicas de obras literárias.  A percepção de que o 

cinema é arte subordinada, agravada pela argumentação que lhe imputa o caráter meramente 

recreativo, transferiu para as adaptações fílmicas a marca da dependência, da secundariedade 

e da hibridação.  

No entanto, ao invés de discutir a ilusória pureza verbal e imagística, ou de nos ater 

apenas às especificidades da literatura e do cinema,13 parece-nos mais instigante refletir 

acerca das interseções, entrecruzamentos e hibridizações que se podem estabelecer entre 

palavra e imagem, entre literatura e cinema e entre diferentes textos. Acreditamos que a 

proposta assumida, neste trabalho, não suporta a compreensão da literatura como detentora de 

superioridade essencial.  Dessa forma, é pelo viés da interação e do diálogo entre linguagens 

que pretendemos discutir a adaptação fílmica.  

Segundo Tom Gunning (2004), mesmo na primeira década de sua existência, quando 

atraía, principalmente, pela novidade técnica, o cinema já havia criado vínculos com a 

literatura. Além da gravação de espetáculos teatrais, o autor afirma que é possível encontrar 

alguns registros insipientes de adaptações fílmicas de trechos de obras literárias. A maioria 

desses filmes durava apenas alguns poucos minutos e podia consistir em um trecho diminuto 

da obra em questão. 

Nessa perspectiva, é bastante conhecida a alegação de que a escrita de Charles Dickens 

influenciou David Wark Griffith, o pioneiro cineasta americano, na elaboração de códigos 

para utilização da câmera, criando uma forma cinematográfica específica de narrar 

(EISENSTEIN, 2002). Eisenstein vai ainda mais longe ao argumentar que não foi apenas 

Griffith que se inspirou na prosa de Dickens, mas toda a estética cinematográfica dos Estados 

Unidos seria descendente do romance vitoriano. Assim, o fortíssimo apelo emocional dos 

filmes norte-americanos devia à apropriação por Griffith de Dickens os princípios da 

construção da montagem e outros recursos que teriam modelado as técnicas cinematográficas, 

como por exemplo, a alternância entre o narrador onisciente e o narrador-personagem, a 

atenção aos detalhes visuais, as mudanças entre os grupos de personagens, entre outros 

aspectos.  

                                                           
13 No tocante às especificidades da literatura e do cinema, Stam (2003) afirma que podem ser consideradas a 
partir dos seguintes aspectos: do dispositivo necessário à sua produção; dos materiais de expressão; dos 
processos de produção e dos processos de recepção. Assim, regra geral, na literatura, o dispositivo de produção é 
papel, lápis, máquina de escrever ou computador; a expressão é feita pelo código lingüístico; o processo de 
produção é individual e a recepção é realizada pelo leitor individual. No cinema, o dispositivo de produção é a 
câmera; os materiais de expressão combinam as imagens, o som e o código verbal; a produção é coletiva, 
industrial e a recepção é conjunta.  
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Ainda atentando para as conexões entre literatura e cinema, ressaltamos que alguns 

escritores previram possibilidades trazidas pelo cinema e perceberam o impacto que ele viria a 

ter na literatura. Leon Tolstoi, por exemplo, declarou: 

 

[...] este aparelhinho perfeito com manivela giratória irá revolucionar nossa 
vida – a vida dos escritores. É um ataque direto no antigo método da arte 
literária. Teremos que nos adaptar à tela sombria e à máquina fria. Uma nova 
forma de escrever será necessária... Mas gosto disso. Esta rápida mudança de 
cena, esta mistura de emoção e experiência – é bem melhor que o pesado e 
lentamente delineado tipo de escrita a qual nós estamos acostumados. Está 
mais próxima da vida. Também na vida mudanças e transições surgem 
repentinamente bem a nossa frente, e emoções da alma são como um 
furacão. O cinema prediz o mistério do movimento. Isto é grandioso.14 
(TOLSTOI apud WHELEHAN, 1999, p. 5).  

 

Como prognosticou Tolstoi, é lugar-comum a crença de que a literatura moderna foi 

influenciada pelo cinema. Brito (2006) assinala que o modelo narrativo literário clássico, com 

começo, meio e fim, bem como a onisciência da narração, cedem seu espaço para novos 

modelos que privilegiam a estrutura narrativa não linear e calcada no ponto de vista do 

protagonista. Um dos exemplos dessa atuação do cinema na literatura seria a técnica do fluxo 

de consciência, termo cunhado pelo filósofo e psicólogo William James, em fins do século 

XIX, e que se refere à forma da mente processar os pensamentos pela associação de idéias. Na 

literatura, o fluxo de consciência pode ser observado, quando o personagem deixa-se levar 

pela corrente desordenada e descontínua própria do pensamento que invade e conduz a ficção 

narrativa. Esse rompimento da cadeia narrativa tradicional, que marcou a nova estética 

literária inglesa dos anos 20, apontaria, dessa forma, para a fragmentação do corte e da 

montagem do cinema. 

No que concerne a essa discussão da mútua influência entre literatura e cinema, é 

interessante comentar a posição de Bazin, vez que o crítico, além de ser uma referência 

central nos estudos do cinema, colaborou de forma marcante nesse debate em particular. 

Segundo Bazin (1991b), a lei imutável, no que se refere às artes, é a da influência que 

estabelecem umas em relação às outras, especialmente no caso de artes próximas. Entretanto, 

no que diz respeito aos “empréstimos” que o cinema fez à literatura, o crítico supôs enganosa 

                                                           
14 “[…] this little clicking contraption with the revolving handle will make a revolution in our life – in the life of 
writers. It is a direct attack on the old method of literary art. We shall have to adapt ourselves to the shadowy 
screen and to the cold machine. A new form of writing will be necessary.... But I rather like it. This swift change 
of scene, this blending of emotion and experience – it is much better than the heavy, long-drawn-out kind of 
writing to which we are accustomed. It is closer to life. In life too, changes and transitions flash by before our 
eyes, and emotions of the soul are like a hurricane. The cinema has divined the mystery of motion. And that is 
greatness.” (TOLSTOI apud WHELEHAN, 1999, p. 5). 
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a tese de que os escritores modernistas devessem sua arte à técnica cinematográfica. Bazin 

(1991b) acreditava que o cinema inspirou, certamente, novos modos de percepção que 

favoreceram a atualização dos acessórios técnicos dos romancistas, porém, esse fato não foi 

fator determinante para formação de talentos, nem tampouco se configurou como uma 

demonstração de grande influência do cinema. Em sua análise, Bazin argumentou ser 

inevitável reconhecer que as “técnicas”, frequentemente elencadas como aquelas trasladadas 

para a literatura, não eram compatíveis com o tipo de cinema que se firmou no mundo, isto é, 

o cinema que se serviu do estilo do romance clássico. Para o autor, o romance moderno, 

sobretudo o norte-americano, resulta, de alguma forma, de uma percepção de mundo forjada 

pela relação do homem com uma “civilização técnica” (1991b, p. 90). Contudo, constatava-se 

que o próprio cinema, rebento dessa civilização, optou por se expressar por meio de uma 

linguagem mais convencional. Enfim, para Bazin, a literatura deve menos ao cinema, do que 

este àquela.  

É equivocado pensar, todavia, que Bazin (1991b) percebia a relação entre cinema e 

literatura como perniciosa. O teórico, ao fazer a defesa de um cinema “impuro”, louvou a 

adaptação fílmica de obras literárias como o resultado de uma influência benéfica e natural de 

arte mais estabelecida. Para Bazin, o desprezo demonstrado pelos teóricos do cinema à 

adaptação devia-se, acima de tudo, ao fato de o cinema, em sua fase primeira, ter 

experimentado um modelo muito restritamente infundido pela literatura. Tanto no período 

entre 1895 e 1905 – quando os filmes ainda não se tinham estabelecido no modelo narrativo 

posteriormente consagrado – etapa em que predominavam filmes que se baseavam em 

espetáculos populares,15 quanto em momento ulterior – fortemente marcado pelas teorias das 

especificidades da imagem e da montagem – o cinema tinha permanecido relativamente 

afastado da literatura. Logo, aos estudiosos parecia incongruente que o cinema se voltasse tão 

diretamente para a literatura, quando já havia empreendido uma caminhada com certa 

independência. Nesse sentido, a adaptação seria um retrocesso, um indicativo de que o cinema 

não tinha fôlego criativo suficiente para sobreviver, sem usar outras formas artísticas como 

bengala. Não custa lembrar, entretanto, que o cinema relacionou-se com a literatura, ainda que 

incipientemente, desde os primeiros anos de sua criação, conforme anteriormente citado.  

Pela perspectiva de Bazin (1991b), as adaptações não deveriam suscitar injúrias ou 

desdém, pois, além de não prejudicarem em nada a literatura ou os leitores que conheciam e 

admiravam as obras de partida, ainda podiam significar a garantia de progresso da arte 

                                                           
15 De acordo com Arlindo Machado (1997, p. 80), os catálogos da época dispunham os filmes nas seguintes 
categorias: “paisagens, notícias, tomadas de vaudeville, incidentes, quadros mágicos e teasers”. 
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cinematográfica. Assim, o problema a ser enfrentado, no tocante à adaptação, era o de não 

permitir que ela levasse à vulgarização de obras, e, no entender do autor, não seria pertinente 

infligir à adaptação, tout court, a designação de plágio e/ou simplificação. No entanto, Bazin 

defendia que a maior parte dos filmes resultantes de adaptações, mesmo quando implicavam 

“simplificação” e/ou “traição” da obra literária em questão, ainda assim estariam em um 

patamar superior ao da média dos filmes. Ademais, o crítico viu, no amplo alcance da 

audiência cinematográfica, uma excelente forma de divulgação das obras literárias adaptadas. 

 Em seu exame das adaptações, Bazin (1991b) dedicou largo espaço à defesa ao 

princípio da fidelidade à obra “original”. Para o estudioso, a fidelidade não deveria ser pintada 

como subserviência a outra expressão artística, senão como possibilidade de ampliar “o 

horizonte intelectual e moral do espectador” (1991b, p. 94), ou seja, o contato com o 

“espírito” da obra de partida habilitaria os espectadores a uma maior desenvoltura na 

apreciação de outras obras fílmicas de boa qualidade. Bazin vai ainda além, ao defender que a 

fidelidade ao espírito da obra de partida leva a uma maior criação cinematográfica. Acerca 

disso, afirma: 

 

[q]uanto mais as qualidades literárias da obra são importantes e decisivas, 
mais a adaptação perturba seu equilíbrio, mais também ela exige um talento 
criador para reconstruir de acordo com um novo equilíbrio, de modo algum 
idêntico, mas equivalente ao antigo. Considerar a adaptação de romances 
como um exercício preguiçoso com o qual o verdadeiro cinema, o ‘cinema 
puro’, não teria nada a ganhar, é, portanto, um contra-senso crítico 
desmentido por todas as adaptações de valor. (BAZIN, 1991b, p. 96) 

 

Nessa perspectiva, a fidelidade – mas não uma falsa fidelidade, a da cópia servil (ou o 

que quer que isso significasse em contraposição à fidelidade ao espírito) – era sinônimo de 

desenvolvimento e criatividade. Por isso, a adaptação fiel, ao invés de relegar o cinema a ser 

somente um apêndice da literatura, impelia-o à autonomia. E, se na história inicial da sétima 

arte, a criação incluía, necessariamente, o progresso das técnicas cinematográficas, naquele 

momento (anos 1950), o cinema voltava-se para as artes com as quais se conectou desde o 

princípio, com vistas a cavar “galerias invisíveis” (1991b, p. 104) por meio das quais poderia 

construir sua autonomia futura. 

A partir da contribuição de Bazin, podemos observar que sua posição representou, 

indubitavelmente, um avanço em direção à harmonização entre literatura e cinema. O teórico 

contestou a noção generalizada da montagem como elemento específico do cinema e 

defendeu a “impureza” do cinema via adaptação fílmica, colaborando, dessa forma, para um 
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novo olhar que não transigia com o discurso da segmentarização dos territórios literário e 

cinematográfico. Também convém destacar, como mencionou Ismail Xavier (1991) na 

introdução de O cinema, que Bazin analisou a sétima arte despido do preconceito de fundo 

religioso que “desconfia da imagem no que nela é apego à carne” (XAVIER, 1991, p. 11). 

Sua atitude otimista em relação à montagem não-expressionista, mesmo a do cinema 

hollywoodiano, contradisse, de maneira geral, a visão negativa em relação ao cinema. 

A despeito de tudo isso, não podemos ignorar que, mesmo posicionando-se abertamente 

a favor da conciliação entre literatura e cinema, o discurso de Bazin permaneceu impregnado 

da lógica dos binarismos metafísicos. A exposição de suas idéias sempre esteve acompanhada 

de marcado realce da posição da literatura. Notamos, em seu elogio ao cinema, a ânsia de 

catapultar a nova arte a uma posição compatível com a da literatura. Tomemos como exemplo 

seu comentário ao louvar a vocação realista do cinema que se consolida com a inclusão do 

som. O teórico afirmou que, sem a supervalorização da montagem, os diretores não mais 

precisam descrever, senão escrever diretamente: o “cineasta não [seria] somente o concorrente 

do pintor e do dramaturgo, mas se iguala[ria] enfim ao romancista” (1991a, p. 81). Já quando 

discorreu sobre a adaptação fílmica, Bazin alicerçou sua defesa no uso da agora obsoleta 

noção de fidelidade. Seu raciocínio fez a apologia da “fidelidade ao espírito” do romance – 

compreendida como forma de expandir moral e intelectualmente o espectador do cinema pelo 

contato indireto com bens “superiores” – como possibilidade de gerar filme de melhor 

qualidade.  

Aqui cumpre dizer, como Xavier (1991), que as formulações de Bazin, apesar de 

questionáveis para o atual estágio das discussões, foram bastante relevantes para a 

compreensão do cinema e redenção de sua expressão mais popularizada. Bazin foi um dos 

condutores da defesa da decupagem clássica – e seu princípio de continuidade na 

descontinuidade – e do cinema como representação da “realidade” objetiva, o cinema-janela. 

Xavier (1991) lembra ainda que, da posição otimista do teórico frente às possibilidades do 

cinema sonoro, podemos inferir certo excesso de idealismo no trato com questões pertinentes 

à vinculação deste com a indústria cultural. As menções a esse tema foram sempre pouco 

profundas e destacaram a necessidade do cinema em satisfazer o público, para agregar 

audiência.  

Mesmo que nosso intuito, nesta seção, não tenha sido o de fazer uma análise das teorias 

do cinema, mas o de empreender uma crítica à contraposição hierarquizante construída em 

torno de suas relações com a literatura, consideramos imprescindível comentar os ecos dos 

princípios da desconstrução, no campo da sétima arte. Segundo Noël Burch (apud XAVIER, 
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1984), a desconstrução adentra o cinema por meio do questionamento da possibilidade de 

uma imagem como registro “fiel” da “realidade”. De acordo com Xavier (1984), a investida 

dos críticos voltou-se, então, contra as seguintes proposições dogmáticas: “[...] o mundo é 

‘pleno de sentido’; o sujeito é capaz de captar as verdades essenciais e o ‘sentido’ de tal 

mundo; a linguagem como instrumento de representação, expressa, em sua clareza, o 

pensamento do sujeito que conhece” (XAVIER, 1984, p. 123-124). Nessa perspectiva, a 

noção da imagem cinematográfica como “revelação”, defendida por vários teóricos, entre 

eles, Bazin, seria idealista e extremamente controversa.  

A rejeição do ideal de transparência no cinema fundava-se na impossibilidade de 

existência de uma “realidade” apreendida sem mediação. O instrumental cinematográfico 

intervinha, necessariamente, na composição de tal “realidade”. Nesse sentido, os estudos no 

âmbito da pintura empreendidos por Pierre Francastel e Erwin Panofsky (apud AUMONT, 

2006; XAVIER, 1984), mostram-se úteis para explicar os laços entre “real”, simbólico e 

ideológico. Em seu estudo sobre a perspectiva,16 Panofsky (apud AUMONT, 2006) 

demonstrou que cada momento da história contou com uma percepção própria de apreensão 

do espaço, compreendida em relação ao contexto social e ideológico em que se desenvolveu. 

Por isso, não existe “a” perspectiva, mas diferentes perspectivas. Similarmente, Francastel 

(apud AUMONT, 2006) mostrou que as mudanças formais na pintura sempre responderam, 

de alguma maneira, a novas formas de pensar o espaço. Disso concluímos que em toda 

representação ressoa as injunções do contexto no qual foi produzida e implica certa dose de 

convenção e simbolização da “realidade”.  

Ao transpormos essa conclusão para o cinema, compreendemos que a definição de 

“objetividade” no campo visual cinematográfico também se constituiu pelo alinhamento a 

certos códigos culturais. Nesse sentido, vários críticos viram na vertente associada ao cinema 

representativo da decupagem clássica, forte afinidade com a ideologia burguesa da 

“comunicabilidade natural” e da “transparência dos fatos” (XAVIER, 1984, p. 121-122). Uma 

vez que, no cinema, existe a noção ilusória de que o sujeito (espectador) é quem dirige o 

olhar, ele poderia, nesse aspecto, organizar o mundo a partir de sua perspectiva. O sujeito 

teria, assim, uma dimensão divina, transcendente, ou seja, metafísica. No entanto, a conexão 

sujeito–câmera é resultado de um mecanismo ideológico, pois, na verdade não é o sujeito 

quem determina a visão, o lugar e as coisas (XAVIER, 1984).  

                                                           
16 “A perspectiva é uma transformação geométrica, que consiste em projetar o espaço tridimensional sobre um 
espaço bidimensional (uma superfície plana) segundo certas regras, e de modo a transmitir, na projeção, uma boa 
informação sobre o espaço projetado; [...]”. (AUMONT, 2006, p. 213). 
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Assim, o pensamento da desconstrução perpassa o cinema pelo viés do anti-ilusionismo,  

da contestação da exequibilidade de uma leitura direta, sem qualquer interferência. Não se 

suponha, contudo, que a argumentação desconstrutora ficou sem resposta. Xavier (1984) 

destaca Patrick Lebel, em artigo que acusa a crítica de operar uma simples modificação na 

fórmula imagem=real, alterada para imagem=ideologia. Dessa maneira, a ideologia apenas 

seria a nova “essência”. Se, anteriormente, acreditava-se que a “realidade” poderia ser captada 

pela câmera, a nova proposta naturalizava a articulação entre imagem apropriada e ideologia 

burguesa. Apesar dos argumentos de Lebel (apud XAVIER, 1984) guardarem traços de 

“ingenuidade”, ao defenderem a neutralidade de recursos estilísticos, sua crítica atentou para 

o fato de que os críticos da desconstrução compreenderam a “cultura burguesa”, seus produtos 

e repertórios de representação de maneira monolítica, sem que se admitissem as contradições 

internas presentes em qualquer grupo. Tudo se passaria como se a burguesia fosse uma 

“classe que se anteciparia à história e construiria seus próprios códigos de representação com 

[total] coerência e funcionalidade para a defesa de seus interesses” (XAVIER, 1984, p. 132).  

Não podemos ignorar, tampouco, que essa apreensão da desconstrução pela crítica do 

cinema ignorou a premissa básica do entendimento derridiano: a rejeição da hierarquização. A 

crítica ao essencialismo da “realidade da imagem” trouxe a reboque o desprezo por parte dos 

intelectuais à forma de cinema mais popular, percebida como obrigatoriamente vinculada aos 

ideais burgueses. Dessa maneira, o cinema do “realismo” correspondia, obrigatoriamente, a 

um projeto comprometido com a ilusão do espelhamento, com a banalização do cinema para 

as massas, enquanto o “novo” cinema deveria se voltar para suas possibilidades mais 

intelectualizadas e/ou revolucionárias. Como podemos perceber, não há como falar de 

literatura e cinema, ou mesmo apenas do cinema, sem considerar os conceitos de “alta 

cultura” e cultura de massa. A esse tema dedicaremos a próxima seção.  

 

1.3  “ALTA CULTURA” E “CULTURA DE MASSA” 

 

O debate a respeito do que se convencionou chamar de “cultura de massa” somente se 

estabeleceu após a revolução industrial. As mudanças econômicas e sociais que permitiram a 

transformação do capitalismo comercial em industrial foram motivadas, entre outros fatores, 

pelas novidades tecnológicas. Tais inovações modificaram os modos de produção e afetaram a 

forma como o trabalho humano se organizava. O modo de produção industrial atingiu não só 

o trabalho, mas a vida como um todo, incluindo a arte e a cultura. A cultura de massa seria, 

então, originária da imprensa, do cinema, do rádio e de outros meios de comunicação de 
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massa e geraria bens desenvolvidos sob os preceitos da fabricação industrial (MORIN, 1975). 

Qualquer menção acerca das noções de indústria cultural e cultura de massa obriga-nos a 

comentar sobre a escola de Frankfurt – que empreendeu destacado debate acerca do tema – 

especialmente as discussões e discordâncias estabelecidas entre Walter Benjamin, Theodor 

Adorno e Max Horkheimer, na primeira metade do século passado.  

No ensaio intitulado A obra de arte na época de suas técnicas de reprodução, Benjamin 

(1980) discute a relação entre as técnicas de reprodução e o caráter de unicidade e distinção 

da obra de arte, isto é, sua “aura”. Para o autor, a possibilidade de reprodução da obra artística 

sempre existiu e, como exemplos, o autor cita o hábito dos discípulos copiarem os mestres, a 

título de exercício, além da ação de falsários interessados em obter lucro.  Mas Benjamin 

afirma que, no século XX, essas possibilidades de reprodução, com o advento da fotografia e 

do cinema, chegaram a um patamar jamais imaginado. As técnicas de reprodução poder-se-

iam constituir, elas mesmas, em formas originais de arte.  

Segundo Benjamin, a fotografia, como a primeira técnica de reprodução realmente 

revolucionária, retirou a “função ritualística” da arte, colaborando com uma idéia de “arte pela 

arte”, ou seja, arte pura que abdica da necessidade de exercer papel essencial, sem valor de 

culto e, portanto, emancipada de sua “função parasitária” (BENJAMIN, 1980, p. 11). Em seus 

comentários acerca da fotografia, o autor analisa a polêmica que se instaurou entre pintores e 

fotógrafos no século XIX. No entender de Benjamin, ao discutirem que espécie de obra teria 

maior “valor artístico”, pintores e fotógrafos debatiam um falso problema, uma vez que a 

questão a ser ventilada deveria ser a possibilidade do advento da fotografia ter transformado o 

caráter da arte como um todo. Tal equívoco se repetiu, de acordo com o autor, na discussão da 

relação entre fotografia e cinema.  

No que se refere às relações entre artistas – aí incluídos os escritores – e o público, 

Benjamin percebe uma separação bem mais tênue. A expansão da imprensa, a princípio, 

garantiria a qualquer pessoa, independente de sua ocupação, a possibilidade de se expressar na 

coluna de leitores, o que, segundo o autor, denotaria que a “competência literária não mais se 

basearia sobre formação especializada, mas sobre uma multiplicidade de técnicas” 

(BENJAMIN, 1980, p.18-19), convertida em um bem de todos.  

O cinema, como técnica de reprodução por excelência, seria, por princípio, obra 

endereçada às massas, pois afinal, sua fruição seria coletiva. Sua importância estaria na 

possibilidade que a técnica ofereceria ao homem de representar o mundo que o rodeava, 

aguçando sua percepção da realidade. A precisão inimitável com que o cinema retratava a 

realidade permitiria que o público conhecesse melhor o que era indispensável à vida, além de 
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libertá-lo do aprisionamento das ruas, cidades, gabinetes, aposentos, estações e usinas. Nesse 

sentido, Benjamin compreendia o cinema como superior à pintura. Um quadro ensejaria 

contemplação. Um filme, por outro lado, não permitiria a simples contemplação, pois a 

sucessão de imagens seria muito rápida, exigindo maior atenção do espectador. Atingindo a 

massa, ao mesmo tempo em que exigia dela aguda concentração, o cinema não poderia se 

constituir em simples divertimento para os que procuravam fugir à realidade. A alegação de 

que a massa procurava, no cinema, apenas o entretenimento opunha-se à natureza da arte 

cinematográfica que demandava concentração, que, por sua vez, exigiria uma imersão na obra 

de arte. Na mera diversão, contrariamente, era a obra de arte que penetraria na massa. 

Benjamin não nega que o cinema poderia, também, ser diversão, mas ressalva que esse novo 

modo de diversão que constitui a arte cinematográfica, indica que a percepção das pessoas 

seria capaz de responder bem à nova tarefa. Nesse ponto, Benjamin reivindica que a 

“quantidade tornou-se qualidade” (1980, p. 25). Contudo, o autor adverte que, se as massas 

fazem de qualquer tarefa um hábito, pode perder sua capacidade de mobilização. Então, 

conclui: 

 

[e]ssa forma de acolhida pela seara da diversão, cada vez mais sensível nos 
dias de hoje, em todos os campos da arte, e que é também sintoma de 
modificações importantes quanto à maneira de percepção, encontrou, no 
cinema, o seu melhor terreno de experiência. Através do efeito de choque, o 
filme corresponde a essa forma de acolhida. Se ele deixa em segundo plano 
o valor do culto da arte, não é apenas porque transforma cada espectador em 
aficionado, mas porque a atitude desse aficionado não é produto de nenhum 
esforço de atenção. O público das salas obscuras é bem um examinador, 
porém um examinador que se distrai (BENJAMIN, 1980, p. 26-27). 

 

Diante do apresentado, percebemos que a visão de Benjamin acerca das técnicas de 

reprodução é, de maneira geral, positiva. O autor louva a fotografia e o cinema por criarem 

modelos estéticos diferenciados que refletiam as transformações econômicas e sociais 

ocorridas no mundo. O rompimento com o antigo modelo estético que defendia a “aura” do 

objeto artístico, bem como sua autenticidade, implicava um novo olhar para o campo artístico.  

A perda da aura seria um desdobramento necessário para que a arte atingisse novas 

dimensões. Assim, as reflexões de Benjamin mostraram ser equivocado julgar as novas 

formas artísticas com base em antigos padrões. A percepção da realidade teria sido aguçada 

pela fotografia e pelo cinema, expandindo a possibilidade das massas posicionarem-se 

criticamente. A atenção migrava, portanto, do objeto artístico para a interação entre a arte e o 

público.  O posicionamento de Benjamin é de que as técnicas de reprodução não são 
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intrinsecamente boas, mas podem favorecer a democratização das artes. Além disso, a 

reprodução não impede o olhar crítico das massas.  

Vale salientar que outros teóricos da escola de Frankfurt não compartilharam da 

percepção de Benjamin.  Dentre eles, Theodor Adorno e Max Horkheimer (1990), que, ao 

discutirem a produção e o consumo de bens culturais, apresentaram uma visão bem mais 

pessimista no que concerne ao impacto das novas tecnologias na arte. Os autores perceberam 

a reprodução artística como uma forma de sujeição ao mundo capitalista. A tecnologia apenas 

encobriria o fato de que a arte transformara-se em um negócio.  

No texto A indústria cultural: o iluminismo como mistificação das massas, Adorno e 

Horkheimer (1990) contestaram as possibilidades emancipatórias das técnicas de reprodução 

e das formas culturais delas decorrentes. Os autores utilizaram o termo “indústria cultural”, 

destacando, assim, o caráter de padronização da arte estabelecida pela produção em série. Tal 

padronização, segundo os autores, atinge “aquilo pelo qual a lógica da obra se distinguia da 

lógica do social” (ADORNO; HORKHEIMER, 1990, p.160). A indústria cultural instaura a 

imitação e revela a subordinação da arte à hierarquia social. Afinal, o poder que possui a 

técnica de reprodução equipara-se ao poder dos grupos economicamente fortes que a detêm. 

Assim, o termo “cultura de massa”, no sentido de que os objetos artísticos emanariam das 

massas, não passaria de um embuste, vez que os veículos de comunicação de massa não estão 

sob poder dessa camada da população. 

A lógica da homogeneização que fundaria a indústria cultural seria disfarçada pelas 

supostas distinções entre categorias de bens culturais, como por exemplo, filme de classe A 

ou B. Tais distinções não seriam reais, pois apenas se prestariam a organizar o público em 

padrões que não atentam, de fato, para a heterogeneidade da “massa”. As distinções 

dividiriam a massa em setores estudados estatisticamente em detalhe, podendo os indivíduos 

de cada grupo proceder, “naturalmente”, dentro de seu setor. A engrenagem da indústria 

cultural, portanto, excluiria o novo, ou tudo que não pudesse caber nas classificações. O que 

iria ser consumido seria previamente estudado e, todo risco ao lucro deveria ser evitado. As 

inovações somente se reportariam às técnicas, pois os conteúdos seriam repetitivos, esgotados 

e desprezados. Por isso, os teóricos concluem que a “máquina gira em torno de seu próprio 

eixo” (ADORNO; HORKHEIMER, 1990, p. 172).  

Adorno e Horkheimer veem na indústria cultural a promoção da resignação das massas. 

O rádio, as revistas, o cinema impelem ao divertimento e à fuga. Entretanto, o que essas 

formas artísticas ofereceriam como fuga da trivialidade seria a mesma vida corriqueira e 

banal. Falando especialmente do cinema, os estudiosos acreditam que quanto mais 
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perfeitamente a técnica consegue reproduzir o “mundo real”, maior é a sensação de que este 

não passa de uma continuação daquilo que assistiram na tela. Portanto, se a realidade ainda 

guardava uma minúscula parcela de resistência das massas à vitória da produção em série 

sobre o sujeito, a fuga dessa realidade através do divertimento corriqueiro desferia o último 

golpe na recusa à submissão, pois realidade e fantasia não possuiriam limites bem definidos. 

A indústria cultural seria castradora, não deixando espaço para a expressão ou a 

percepção individual e camuflando essa verdade sob a idéia da democratização da cultura. Os 

grupos econômicos trabalhariam para dar a impressão de que o senso crítico e a competência, 

relacionados às experiências estéticas mais elaboradas, não atreladas às técnicas de 

reprodução, não passariam de uma atitude presunçosa de alguns arrogantes. Lutariam, 

portanto, pelo conformismo dos consumidores culturais, algo não tão difícil, uma vez que foi 

a própria indústria que os educou. Nesse ponto, Adorno e Horkheimer citam o historiador 

francês Alexis de Tocqueville que na obra A democracia na América elabora a noção da 

“tirania da maioria”. O conceito alude à percepção de que as ideias e as atitudes da maioria 

passam a se impor de maneira tão veemente como “normal” ou “natural”, que afastam a 

possibilidade de qualquer expressão individual que as discuta ou contrarie. Tocqueville 

questiona se a democracia, fundada na nivelação e no ideal do igualitário, poderia ameaçar a 

liberdade de grupos minorizados, ao tomar como inquestionáveis algumas idéias revestidas do 

ideal das “verdades absolutas”. A tirania, que já tinha se manifestado no passado como um 

poder sobre o corpo, nesse momento agiria sobre a alma. O patrão não mais diria “ou pensas 

como eu ou morres. Mas [diria]: és livre em não pensares como eu, a tua vida, os teus bens, 

tudo te será deixado, mas, a partir deste instante, és um intruso entre nós” (TOCQUEVILLE 

apud ADORNO; HORKHEIMER, 1990, p. 171). 

Ao examinar a compreensão de Adorno e Horkheimer em relação à indústria cultural, 

mais particularmente, sua visão do cinema, Stam (2003) destaca o tratamento dado pelos 

autores ao problema da legitimação ideológica das sociedades industrializadas. Segundo Stam 

(2003), Adorno e Horkheimer enfatizam o uso da indústria cultural no processo de agregação 

das massas apáticas e mecanizadas ao sistema capitalista. Mas, Stam concorda com as críticas 

que perceberam, na posição de Adorno e Horkheimer, uma compreensão simplista da 

audiência como meros “drogadictos culturais” (STAM, 2003, p. 88). Assim, se Benjamin 

sofreu de certo “utopismo tecnológico” (STAM, 2003, p. 86), que se recusava a ver o poder 

alienante da cultura apresentada às massas; Adorno e Horkheimer, por sua vez, com sua 

análise sob o viés marxista, insistiram tão fervorosamente no poder de alienação, que 
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findaram por demonstrar menosprezo tão vigoroso, em relação às massas, quanto o de um 

intelectual de extrema direita. 

De acordo com Douglas Kellner (2001), até as décadas de 60 e 70, do século XX, 

predominou a visão da cultura de massa como controle social, isto é, os bens culturais, 

divulgados pelos meios de comunicação de massa, serviriam como ópio do povo e imporiam 

sub-repticiamente a ideologia dos setores economicamente privilegiados. As massas 

manipuladas seriam as vítimas de uma sujeição inelutável e quase invisível. A alienação 

alcançava, além do trabalho, o lazer. Todavia, essa visão fatalista e parcial da questão 

começou a ser reconsiderada, abrindo espaço para a discussão da capacidade do público em 

resistir à dominação cultural perpetrada pelos meios de comunicação de massa. Além disso, 

outros aspectos que passaram a ser analisados, mais detidamente, incluem ainda a delimitação 

do que seria a “massa”, a autonomia estética da alta cultura e a padronização dos bens 

culturais.  

Cumpre destacar aqui o questionamento de Umberto Eco que, ainda na década de 60, 

contestou a percepção marxista de que os bens culturais, vinculados aos meios de 

comunicação de massa, fossem forçosamente banais, conservadores e forjados estritamente 

como uma expressão da consciência da classe burguesa.  Eco (1970) argumentava que o 

pensamento de que a cultura de massa é a “anticultura” foi edificado em um contexto já 

superado que percebia a cultura como um privilégio de poucos, uma espécie de território 

aristocrático delimitado, onde o “homem de cultura” (ECO, 1970, p. 8) resguardava-se da 

turba. Nessa acepção, é inconcebível pensar a cultura como algo a ser partilhado por todos. A 

arte não existiria para ser reproduzida, e a cópia em série significaria o fim da própria arte. 

Assim, o que os partidários dessa visão vivenciavam, ou seja, uma situação histórica em que 

não seria mais possível pensar a cultura sem pensar as massas, configuraria o fim dos tempos. 

Esses saudosistas partidários da natureza aurática das obras de arte foram denominados de 

“apocalípticos”. Já os “integrados”, enfatizariam, segundo Eco (1970), a importância das 

técnicas de reprodução na democratização do acesso da massa à cultura, bem como a 

possibilidade de que a cultura popular, isto é, a cultura nascida das massas também pudesse 

circular. Aos partidários da integração, a distinção entre a emergência da cultura pelas massas, 

ou sua imposição à massa, não seria necessariamente um problema. Assim, Eco sintetiza: a 

“imagem do Apocalipse ressalta dos textos sobre a cultura de massa; a imagem da integração 

emerge da leitura dos textos da cultura de massa” (ECO, 1970, p. 9, grifos do autor).  

Elencando uma série de autores, Eco (1970) apresentou vários argumentos contra e a 

favor da cultura de massa. Um desses argumentos é o que comumente escutamos: a cultura de 
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massa substituiu um modelo cultural superior. Em outros tempos, o homem teria tido contato 

com objetos artísticos nobres. Cabe, no entanto, a pergunta: que homem seria esse? De certo, 

não o dos extratos inferiores da sociedade, pois, antigamente, esses setores estavam 

completamente apartadas de quaisquer bens de cultura. E, mesmo quando não totalmente 

separadas dos bens culturais, nada garante que as camadas desprivilegiadas da população de 

períodos históricos precedentes pudessem responder aos estímulos de um dado bem cultural. 

Nesse sentido, os críticos da cultura de massa referem-se frequentemente a esse grupo como 

capazes de fruir somente bens culturais que não exigem qualquer esforço mental. Esquecem-

se, porém, de que um artesão, há alguns séculos atrás, mesmo tendo a chance de observar 

obras consideradas grandiosas de pintura ou escultura, iriam provavelmente reagir de maneira 

tão superficial quanto nosso contemporâneo frente a uma obra da cultura de massa.  

Outro argumento desfavorável à cultura de massa é o que, ao difundir em demasia um 

determinado bem cultural, a recepção das massas começa a embotar. Contudo, o mesmo 

argumento apresentado anteriormente continua válido, ou seja, essa não é uma possibilidade 

aplicável apenas aos bens culturais da contemporaneidade. Qualquer indivíduo, em nossa 

sociedade ou em sociedades mais antigas, quando exposto a um bem cultural insistentemente, 

poderá vir a habituar sua recepção.  

Além dessas alegações, Eco considera que não é pertinente julgar os produtos da cultura 

de massa, necessariamente, conservadores. Muitos deles introduzem novas linguagens, novas 

formas de apreensão, ou seja, promovem atualizações estilísticas que podem ser refletidas em 

outras esferas da vida cultural e social.  

De acordo com Eco (1970), não há como negar o fato de que nosso universo é o das 

comunicações de massa. Prova disso é que os apocalípticos, quando desferem seus ataques 

contra a indústria cultual e contra as massas, geralmente o fazem utilizando os próprios meios 

de comunicação de massa. Suas críticas, difundidas em produtos de larga escala como jornais, 

revistas e panfletos, transformam-se em exemplos dos objetos que seu grupo pretende 

espezinhar. Aos apocalípticos, Eco lembra que, ao longo da história, todo cenário cultural e os 

objetos artísticos que o compõem sempre se estabeleceram a partir de um conflito com o 

modelo cultural antecedente. Portanto, constitui-se um equívoco a avaliação da cultura de um 

dado contexto histórico, a partir de um modelo cultural de uma sociedade que já não mais 

existe. Tal atitude é, no dizer de Eco, “um gesto de miopia histórica” (1970, p. 34). Por isso, é 

descabido o julgamento das formas artísticas da cultura de massa que toma como paradigma, 

por exemplo, o modelo de cultura renascentista.  
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Nessa perspectiva, o questionamento quanto ao fato de ser positivo ou não a existência 

da cultura de massa foi concebido erroneamente. A comunicação de massa é parte da 

sociedade industrial em que vivemos, não podendo ser ignorada ou apagada. Assim, Eco 

(1970) afirma que o verdadeiro questionamento deveria ser: qual a ação cultural possível a 

fim de permitir que esses meios de massa possam veicular valores culturais? (1970, p. 50). A 

resposta que se insinua é a de que, se os “homens de cultura” se dignarem a abandonar sua 

posição de desconfiança e até de contestação em relação à cultura de massa, poderão criar 

grupos de pressão capazes de interferir no mercado cultural, garantindo a possibilidade de 

acesso a produtos culturais mais heterogêneos.   

A cultura de massa insere-se em um modelo social e cultural que compreende 

contradições internas. Contudo, essas contradições tendem a ser ignoradas pelos “homens de 

cultura” que, quase sempre, rejeitam todo modelo, como uma espécie de protesto distante de 

quem não pretende ser “contaminado” pelo sistema e por suas formas culturais “espúrias.” As 

intervenções possíveis no âmbito da cultura de massa são rejeitadas por serem modificações 

meramente parciais, de caráter reformista, que serviriam apenas para, lustrando a superfície, 

colaborar na preservação do fundamento do modelo. No entanto, como Eco (1970) adverte, 

nada impede que mudanças parciais do modelo cultural conduzam a transformações mais 

profundas. A circulação de novas idéias poderia estimular processos de conhecimento não 

sujeitos ao controle dos grupos econômicos. Em face disso, Eco acredita que, no que tange à 

postura dos “homens de cultura”, o “silêncio não é protesto, é cumplicidade” (1970, p. 52). 

A proposta de Eco (1970) admite a existência, no âmbito dos valores estéticos, de dois 

níveis mutuamente influenciáveis. O primeiro comportaria a arte de vanguarda, os exercícios 

de inovação que, geralmente, não são de fácil apreensão. O segundo nível seria o que resulta 

de uma instância mediadora, compreendendo, por exemplo, o nível das traduções e 

interpretações das formas artísticas que se incorporam aos sentimentos do homem comum. 

Contudo, a distinção entre esses níveis não indica que eles sejam constituídos, a priori, 

através de uma hierarquia de valores. A distinção se assenta na instância da fruição, podendo 

qualquer indivíduo desfrutar de obras artísticas de cada um dos níveis, revezadamente. No 

entender do autor, a “melhoria” da cultura de massa somente ocorreria com a aceitação de que 

os níveis de fruição são complementares e não excludentes. Essa solução conciliatória não 

descarta, todavia, a oposição e a luta constante entre a “cultura de proposta” e a “cultura de 

entretenimento”, permanentemente ligadas por aquilo que Eco denominou de “uma tensão 

dialética feita de intolerâncias” (1970, p. 60). 
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A apreciação de Eco, no tocante à cultura de massa, torna manifesta algumas 

incongruências dos frankfurtianos. No entanto, seu exame não esclarece ou censura alguns 

pontos enfatizados na análise de Adorno e Horkheimer (1990). Edgar Morin (1975), ainda que 

não se distancie do pensamento de Eco, relaciona algumas dessas questões. Além de perceber 

a atitude equivocada de boa parte da intelligentsia no que se refere à cultura de massa, Morin 

também explora a própria conceituação do termo, contesta a ideia de autonomia da “alta 

cultura” e comenta a articulação entre o lucro e a padronização.  

Um dos problemas a ser endereçado é a designação de “massa” para o amontoado 

disforme de indivíduos e grupos que transborda a compartimentalização das sociedades. A 

noção de cultura de massa não se conforma perfeitamente com a delimitação e diferenciação 

entre classes sociais tal como sugeriu a crítica frankfurtiana. Posto dessa forma, o termo só se 

presta a justificar o desprezo revelado tanto pela intelligentsia cultivada da direita quanto da 

esquerda. Assim, em uma visão aristocrática de cultura, os produtos da indústria cultural são 

vistos apenas como divertimento plebeu, enquanto pela cartilha marxista, tais produtos se 

prestariam apenas à alienação impingida pela civilização burguesa (MORIN, 1975). Esse tipo 

de crítica esconde as nuances da união entre intelectuais e indústria cultural e entre elite e 

“povo”. Apesar de condenar a cultura de massa aos “infernos infraculturais” (MORIN, 1075, 

p. 12), uma gama considerável de intelectuais e artistas não só precisa e se serve dos meios de 

comunicação de massa para expor suas idéias, conforme mencionou Eco, mas também se 

torna empregada dessa indústria. Ademais, é preciso admitir que muitos dos intelectuais que 

reprovam abertamente os produtos da indústria cultural são também seus consumidores. 

Nessa perspectiva, mostra-se débil tanto a defesa da generalização da “massa” de modo a 

comportar todos indistintamente – minimizando os conflitos entre grupos no espaço cultural – 

quanto o discurso que limita a concepção de massa apenas ao “proletariado”.  

De acordo com Morin (1975), a reação dos intelectuais à cultura de massa é justificada 

como a defesa da sacrossanta autonomia estética da arte em relação ao domínio do capital e 

suas típicas formas culturais padronizadas. Porém, essa alegação mascara muitas 

contradições. Seriam os artistas da “alta cultura”, de fato, autônomos? Não existiria na “alta 

cultura” um repertório de formas para se fazer arte? Nesse sentido, o autor questiona se, no 

seio da própria “alta cultura” já não habita a tentativa de dessacralizar seus cânones e seus 

valores formais. Afinal, de que serviram as vanguardas modernistas? Ou seja, em períodos 

precedentes, também parte dos agentes da cultura “superior” (artistas, intelectuais e 

acadêmicos) opuseram-se às tentativas de renovação das formas e idéias na arte culta, 

enquanto parte desses agentes culturais trabalhou para subverter seus padrões de ortodoxia 
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estética. De maneira similar, é claudicante o argumento de que a cultura de massa, por estar 

dependente das leis do mercado, reduz-se inteiramente a um reino de estandardização e de 

clichês. Conquanto seja inevitável admitir que a indústria cultural desenvolva fórmulas para 

seus produtos que garantam retorno financeiro, não se pode negar que o público também gosta 

de ser surpreendido, o que permite concluir que a criatividade não está completamente 

reprimida pela produção industrial. Conforme sugere Morin (1975, p. 23), existe uma “[...] 

zona de criação e de talento no seio do conformismo padronizado”, e tal afirmação é, em 

nosso entender, aplicável tanto à “alta cultura” como à cultura de massa. Interessa-nos 

registrar ainda que, em nossos dias, o mundo da “arte superior” não escapa da lógica e força 

do mercado, sendo, portanto, enganosa a suposição de que artistas e críticos são totalmente 

autônomos no estabelecimento de critérios estéticos. 

Concordando com Eco, Morin (1975) condena a idealização da “alta cultura” feita, 

muitas vezes, à custa da depreciação dos bens da cultura de massa, alertando para o fato de 

que toda criação implica certa dose de destruição. Conforme foi dito, o advento da 

industrialização foi acompanhado da reorganização dos papéis culturais. Contudo, o mundo 

das artes já passou por várias reestruturações ao longo da história. As discussões em torno da 

rivalidade entre “alta cultura” e cultura de massa terminam por exibir as interações entre os 

“opostos”. Dogmatismo, padronização, revisionismo, criatividade, comércio e lucro são 

noções que, ao se mostrarem vinculadas a ambos os conceitos, colaboram para desfazer o 

estabelecimento de uma oposição hierárquica. 

Seguindo a pista deixada pelas considerações apresentadas, parece-nos coerente a 

recusa de alguns estudiosos à utilização do termo, amplamente utilizado, cultura de massa. 

Kellner (2001), por exemplo, adota a expressão cultura de mídia, alegando, afinado com o 

pensamento da escola de Birmingham, que cultura de massa é uma designação elitista, 

conformada com o pensamento tradicional das oposições binárias do tipo alto/baixo, 

distinto/vulgar, criativo/padronizado. Pensamos, outrossim, ser inaceitável a disposição de 

organizar o conhecimento, o pensamento ou o mundo por meio de uma lógica binarizante. O 

estabelecimento de oposições simples entre conceitos supostamente puros impede qualquer 

explicação mais significativa para os deslocamentos e a mescla entre a “alta cultura” e a 

“cultura de massa”. Malgrado os reproches às ideias de hierarquização e maniqueísmo na 

abordagem da questão, Eco (1979) e Morin (1975), ao usarem oposições como 

integrados/apocalípticos, vanguarda/entretenimento e criativo/padronizado, não deixam de 

endossar, ainda que diminutamente, o pensamento dos binarismos. Eco comenta até mesmo a 

possibilidade dos “homens de cultura” colaborarem na “melhora” dos bens culturais da 
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cultura de massa, o que vai de encontro a seu próprio argumento de que não há superioridade 

a priori da “alta cultura”.     

Percepção mais congruente é a apresentada por Néstor Canclini (2006) em Culturas 

híbridas. Em seu estudo acerca da hibridização de processos culturais e pós-modernidade na 

América Latina, o autor contesta as reflexões que procuram compreender a arte e a cultura por 

intermédio do paradigma binário e maniqueísta que distingue a tradição – culturas 

preservadas da industrialização – da massificação. Tal crença – que forjou a criação desses 

supostos “objetos puros” (2006, p. 21) e incluía a ideia de que a modernização, com a 

expansão da industrialização, exterminaria os “verdadeiros” bens culturais – é questionada 

por Canclini. Sua análise faz cair por terra as percepções arraigadas que distinguem a “alta 

cultura” – conjunto de obras de arte (plásticas, literárias, musicais, etc) consagrado por seus 

valores estéticos intrínsecos, atemporais, e, portanto, desvinculados do mercado;  a cultura 

popular – vinculada ao folclore, ao artesanato e à noção de cultura nacional; e os bens 

culturais massivos – produtos da indústria cultural. O autor chama a atenção para o fato de 

que as divisões entre as culturas tidas como eruditas, populares e massivas são cada vez mais 

porosas, apesar de não terem sido extintas pela modernidade. 

Uma das características marcantes dos processos simbólicos da contemporaneidade é, 

de acordo com Canclini (2006), o permanente movimento entre os códigos culturais das 

culturas tradicionais e industriais. Esta é a razão que leva o autor a usar o termo hibridação 

para nomear os processos socioculturais que tomam e (re)combinam “estruturas, objetos e 

práticas” (2006, p. XIX) do campo artístico. O conceito de hibridação problematiza a 

possibilidade de que sejam pensadas identidades fixas correspondentes a cada um dos setores, 

bem como questiona sua redução a uma mera junção resignada. Nas palavras do autor: 

 

[a] relativização pós-moderna de todo o fundamentalismo ou evolucionismo 
facilita revisar a separação entre o culto, o popular e o massivo, sobre o qual 
ainda simula assentar-se a modernidade, elaborar um pensamento mais 
aberto para abarcar as interações e integrações entre os níveis, gêneros e 
formas da sensibilidade coletiva. (CANCLINI, 2006, p. 28). 

 

A reflexão de Canclini também ataca a crença de que a modernização, no âmbito da 

cultura, signifique tão somente a rendição à lógica dos mercados, o que viria a causar a morte 

lenta da arte culta e da cultura popular. Para o autor, não é apropriado afirmar que a 

industrialização tenha obliterado as expressões cultas e populares na arte. O que se desfez foi 

a presunção das divisões essenciais. O papel do culto e do popular foi apenas redimensionado 

pelo advento da cultura de massa. Obras artísticas fortemente unidas ao culto tradicional 
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continuam a ser mencionadas com reverência, mas isso não impede que também sejam 

consideradas massivas. Podemos citar como exemplo a própria obra shakespeariana. O temor 

apocalíptico em relação à cultura de massa parece não encontrar respaldo nos fatos, afinal, a 

própria ideia de se distribuir massivamente a “alta cultura” não deve ser entendida apenas 

como destruição ou democratização da cultura, senão como uma tentativa de reforçar sua 

“distinção” e perpetuar sua relação com grupos hegemônicos.   

No que concerne a relação entre indústria cultural e público consumidor, Canclini 

(2006) demonstra que, após a contribuição de Michel Foucault no exame da noção de poder, 

não podemos mais adotar a interpretação simplista que entende os bens da cultura de massa 

unicamente como uma dominação, uma imposição insuperável de gostos aos setores 

desprivilegiados. Assim como o poder não deve ser analisado por um viés puramente 

econômico ou jurídico, uma vez que é exercido em cadeia, a partir de relações disseminadas, 

é inapropriado pensar a “massa” como inevitavelmente manipulada e passiva. Conforme já 

frisamos, o termo “massa” não possui significação única, não pode ser delimitado com 

precisão, nem reduzido a uma classe ou grupo social.  

Obviamente, a leitura de Canclini não defende que, no campo artístico, inexistem 

assimetrias e conflitos. Entre artistas, colaboradores, produtores, críticos, público, elites e 

camadas populares constituem-se relações combativas e contraditórias, porém, essa dinâmica 

não se resume a uma oposição entre dominadores e dominados.  Se não podemos mais definir 

tais ligações unicamente como o resultado de injunções econômicas e políticas, também não 

nos é possível pensá-las em termos de anulação de diferenças. Vários grupos e agentes 

operam e se fazem ouvir de maneira mais ou menos manifesta no mundo da arte. O campo 

artístico é, portanto, o resultado da luta e das transferências de poder, mas também da 

colaboração e das interações entre variados setores, isto é, no campo artístico combinam-se 

“poderes oblíquos que misturam instituições liberais, hábitos autoritários, movimentos sociais 

democráticos, regimes paternalistas e toda sorte de relações entre eles.” (CANCLINI, 2006, 

p.19).  

Em consonância com as conclusões de Morin, Canclini (2006) advoga que a tão 

decantada autonomia artística das culturas tradicionais passou a ser desmentida pela realidade. 

No que tange a “alta cultura”, o autor (2006) demonstra que é notória a influência de críticos, 

jornalistas, colecionadores, marchands, casas leiloeiras e especuladores na aclamação dos 

valores artísticos. Em relação à cultura popular, é preciso lembrar que ela passa a estabelecer 

laços com o mercado, sendo difundida em grandes centros urbanos e possuindo um público 

consumidor, muitas vezes formado por turistas, que conferem relevo a seus produtos culturais. 
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A leitura dos autores demonstra que a autonomia das culturas tradicionais e populares conta, 

na verdade, com várias formas de cerceamento, especialmente aquelas impostas pelo 

mercado. Em face das modificações concernentes aos “mercados simbólicos” (CANCLINI, 

2006, p. 99), muitos artistas demonstraram insatisfação em ter que reorientar suas práticas à 

nova situação de seu campo de atuação. Vários deles reagiram a essa realidade fomentando 

um discurso de repulsa contra o Estado e o mercado. Conforme explica Canclini (2006, 

p.102), os artistas, ao perceberem a fragilidade de sua autonomia, devido “[...] ao avanço dos 

poderes estatais, à industrialização da criatividade e à massificação dos públicos, vêem como 

alternativa refugiar-se em uma antiguidade idealizada”.  

A alegação dos artistas da “alta cultura” em defesa da originalidade desfaz-se ante a 

constatação de que a arte contemporânea não gera estilos estéticos tão variados em 

comparação com a primeira metade do século passado. Nessa perspectiva, a arte pós-moderna 

parece cada vez mais vinculada às noções de bricolagem e citação. Canclini (2006) refere-se 

ao escritor Jorge Luís Borges, que costumava debochar da ideia de completa originalidade 

e/ou autonomia da área literária. A postura do escritor argentino em relação à indústria 

cultural não apoiava “o voluntarismo messiânico dos que aspiram a resgatar o povo da 

manipulação massiva”, nem tampouco “a queixa melancólica, apocalíptica, porque os projetos 

autônomos inovadores se teriam tornado tarefas sem esperança” (CANCLINI, 2006, p. 122).  

A constatação da hibridação dos processos culturais na contemporaneidade leva 

Canclini (2006) a questionar se esse fato tem como efeito uma maior democratização da 

cultura. Em princípio, a resposta parece positiva, pois é inegável que os bens da cultura de 

massa atingem grandes platéias e que muitos dos bens da arte culta e popular beneficiaram-se 

da ampla divulgação pelos meios de comunicação de massa. No entanto, uma análise mais 

acurada da questão torna evidente que o conceito de democratização não pode ser reduzido ao 

alcance de grandes públicos. Canclini usa como exemplo um episódio da vida cultural 

mexicana: uma exposição da obra de Pablo Picasso, no Museu Tamayo, que foi vista por 

cerca de quinhentas mil pessoas. Além da ampla divulgação da exposição feita por uma 

emissora de televisão, que mostrava e explicava obras de diferentes períodos, o público da 

exposição podia contar ainda com a leitura de um catálogo. Vale ressaltar que a exposição era 

guiada, não sendo possível aos grupos, compostos por no máximo 25 pessoas, escolher o 

itinerário a ser percorrido. Nesse exemplo, parece claro que a ampla divulgação e a conquista 

de numerosa audiência não implicam democratização. A indução de um olhar acerca da obra 

do pintor, a demarcação das interpretações possíveis e o excesso de contextualização, ao 

reforçarem a distinção entre artistas e recepção e entre o culto e o massivo, minam a 
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possibilidade de perceber a experiência como democrática. Segundo Canclini (2006), 

democracia não se resume à pluralidade cultural e ao grande alcance de público, mas também 

deve abranger a polissemia interpretativa. Nesse ponto, atentamos para a convergência entre o 

entendimento de que o sentido de um texto artístico não pode ser único, como quando 

discutimos, na primeira seção deste capítulo, as noções de autoria e intertextualidade.  

As considerações de Canclini apontam para uma análise da esfera cultural que tem 

como linha principal a negação das oposições simples e das identidades definitivas da cultura 

de elite, da popular e da cultura de massa. Para o autor, as possíveis diferenças entre esses três 

setores são construções, fato que impede qualquer pretensão de erigir demarcações 

fundamentalistas. Contudo, se na contemporaneidade as relações entre o culto, o popular e o 

massivo tendem para a relativização de seus limites e para a ênfase nas interações e 

entrecruzamentos dos campos, não é possível concluir que as hierarquias foram totalmente 

diluídas. O próprio mercado cultural fomenta a lógica da diferenciação e das especificidades 

das práticas e do capital simbólico. Além disso, a persistente necessidade em “educar” 

receptores para leituras “legítimas” demonstra a desigualdade entre os agentes culturais.  

Dessa forma, as interações e a fluidez das fronteiras coexistem com as disputas pelo 

reconhecimento social e por apoio financeiro. Para Canclini, foi 

 

[...] necessário que o movimento moderno levasse ao extremo, quase ao 
esgotamento, essas contradições entre essencialização e relativismo para que 
se descobrisse em que medida a oposição entre o culto e o popular é 
insustentável. A reorganização massiva da cultura tornou isso patente. Não 
obstante, a diferença acadêmica de espaços separados para ocupar-se do 
culto, do popular e do massivo, assim como a existência de órgãos diversos 
para traçar suas políticas, reproduz a cisão. A perda da eficácia prescritiva 
dessas instituições, que já não conseguem que os grupos hegemônicos se 
comportem como cultos e os subalternos como populares, foi 
desprestigiando a classificação. (CANCLINI, 2006, p. 362).  

 

Percebemos, então, um duplo movimento: as interações não apagam as lutas, e as 

rivalidades não impedem as articulações.  

Nossa posição frente ao debate entre “alta cultura” e cultura de massa, coaduna-se com 

a compreensão acerca de todas as oposições aqui discutidas. A lógica dos binarismos e as 

hierarquizações dela decorrentes fundam-se em um modelo refutado pelas reflexões pós-

modernas. Mas a ruptura com esse padrão não consegue recalcar por completo os preceitos da 

essencialidade, da identidade, da autoria e da origem. Porém, ainda que saibamos que há 

setores que não apenas aceitam, mas também defendem os discursos e práticas orientados 

para a segmentação hierárquica, buscamos afirmar aqui uma postura contrária aos 
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essencialismos e às oposições dicotômicas. Nessa perspectiva, nosso estudo acerca das 

adaptações fílmicas da obra shakespeariana não se ancora na inferioridade do filme em 

relação à obra de partida, nem tampouco na busca pela “fidelidade”.  

Após essas considerações, com as quais procuramos vencer a lógica da tradição, 

executamos nossa próxima tarefa: apresentar as abordagens teóricas norteadoras da análise a 

ser empreendida.      
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2 A CONDIÇÃO DIALÓGICA DAS ADAPTAÇÕES FÍLMICAS: 

TEXTO, INTERTEXTO E CONTEXTO 

 

 
Cumplicidades explícitas e implícitas, diálogos subliminares,  

contaminações e provocações  recíprocas,  citações, 
 evocações e ‘transcriações’ nunca deixaram também  
de atravessar o espaço móvel da conjunção/disjunção  

entre literatura e cinema. Além disso, por receberem, ainda, 
 os influxos de outras linguagens artísticas e das demandas 

culturais do momento e do lugar em que se inscrevem, 
tais relações se tornam ainda mais complexas 

pela forçade vários outros tipos de interseção e diálogo.  
 

Maria Esther Maciel; Marli Fantini Scarpelli 
Aletria.  

 

 

O questionamento da lógica dos binarismos antagônicos repercutiu bastante, como 

discutimos no capítulo anterior, na forma pela qual entendemos a interação entre literatura, 

cinema e adaptações fílmicas, bem como na maneira de pensar a tradução. Assim, a percepção 

das adaptações como obras desprestigiadas pelo sinal de secundariedade, impureza e ausência 

de criatividade não se coaduna com as formulações teóricas mais recentes, marcadas pela 

crítica à noção de autoria, originalidade, identidade e pelo entendimento de que não existem 

valores universais essenciais. 

Uma das consequências do debate estabelecido é o desmantelamento das pretensões 

universalistas de valor e de sentido intrínseco das obras artísticas. Isso implicou, no campo da 

literatura, aceitar o entendimento de que não existem interpretações tecnicamente perfeitas, 

nem tampouco enganosas, de obras literárias (CANCLINI, 2006). O sentido de um texto não 

é apenas recobrado pela perspicácia e erudição de seu leitor, porquanto não podemos limitar 

qualquer texto ao simples querer-dizer de seu autor. Todo texto sofre a 

mediação/interpretação de um leitor e cada contexto histórico em que essa leitura é feita 

poderá intervir na interpretação. Toda leitura é, portanto, interferência. Para Canclini (2006), a 

significação é construída pelo acúmulo de interpretações desenvolvidas por leitores diversos 

(intelectuais, críticos, teóricos, estudantes, público em geral) e com diferentes finalidades ao 

longo de diversos períodos da história. Em sentido similar, tem prevalecido, na tradução, a 

compreensão de que inexiste a possibilidade de um texto com sentido definitivo a ser 

preservado e entregue pelo tradutor (ARROJO, 1996). Por isso, no tocante às adaptações 

fílmicas, que são traduções de obras literárias, a ideia de se procurar fidelidade ao “sentido” 
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da obra de partida soa inapropriada, senão quimérica, especialmente por se tratarem de meios 

semióticos diversos (STAM, 2000).  

A crítica ao sentido unívoco do texto também pode ser aplicada à contestação ao valor 

intrínseco de obras artísticas. Nesse aspecto, é comum a acusação lançada contra as 

adaptações de que “arruínam” obras literárias de elevada reputação. Porém, como afirma 

Terry Eagleton (2003), não há obra valiosa em si mesma, pois valor “é um termo transitivo: 

significa tudo aquilo que é considerado como valioso por certas pessoas em situações 

específicas, de acordo com critérios específicos e à luz de determinados objetivos” 

(EAGLETON, 2003, p. 16). Por isso, a visão da adaptação fílmica como expressão que 

desmerece uma obra “intrinsecamente valorosa”, edifica-se sobre um engano, uma vez que 

não existe obra artística essencialmente superior.  

Outro aspecto resultante da discussão travada no capítulo anterior é a problematização 

do conceito de originalidade. Na argumentação derridiana, não existe a possibilidade de se 

encontrar a fonte do sentido último, pois o “original” é também signo. Dessa forma, as 

pretensões de absoluta autonomia e originalidade de qualquer literatura, e a percepção do 

autor como gênio de criatividade singular são ideias infundadas. É por esse motivo que 

Borges (apud CANCLINI, 2006) caçoava tanto da arrogância das literaturas centrais – 

definidas como universais por parte da crítica –, quanto das literaturas regionais que se 

arvoravam em apresentar a essência de um “reduto”, pois, como afirmou Canclini (2006), a 

lógica da modernidade aniquila qualquer “tentativa de se buscar mananciais originais” (2006, 

p. 112). Ao levarmos essa discussão para o campo da tradução, e considerarmos o texto de 

partida na sua condição de intertexto, concluímos que o “vício” da secundariedade/derivação 

do texto traduzido passa a ser reavaliado. Assim, sobre adaptações fílmicas não devem pesar 

acusações de corrupção e desvio do sentido, do valor e da essência “originais”.   

Partindo da crítica às dicotomias platônicas e sua organização hierarquizada, 

apresentamos, agora, o prisma pelo qual pretendemos abordar as adaptações fílmicas de obras 

literárias. Sob a perspectiva da tradução, acreditamos na relevância de compreender o 

conceito de reescritura do teórico Andre Lefevere. Nos âmbitos da linguagem e da literatura, 

discussões como a do dialogismo (Mikhail Bakhtin), da intertextualidade (Julia Kristeva) e da 

hipertextualidade (Gerard Genete) também se mostram valiosas. Na seara da adaptação, as 

considerações de Robert Stam, amalgamando todas as noções teóricas acima mencionadas, 

condensam o entendimento das adaptações fílmicas como construções multifacetadas – 

vinculadas a outros textos que não apenas o texto de partida – e sempre apontando para os 

contextos de sua produção e recepção. Além dessas reflexões, também acreditamos relevante 
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o comentário acerca dos elementos que permitem a interpretação de textos adaptados para o 

sistema audiovisual.  

Ainda que tenhamos optado por fundamentar nossa análise sobre conceitos cujos 

debates originaram-se em diferentes esferas de estudo, indicando ampla gama de concepções, 

nossas escolhas revelam-se, de alguma maneira, harmonizadas com as noções anteriormente 

discutidas, embora não sejam sectariamente pós-estruturalistas. Em comum, perceberemos 

que os diferentes conceitos reportam-se às articulações que se estabelecem entre os textos e 

seus intertextos, bem como entre os textos e seus contextos de produção e análise, além de 

lidarem com a percepção dos aspectos culturais e ideológicos envolvidos nesses processos. 

Dessa forma, nosso olhar acerca do estudo das adaptações atenta para as interações entre os 

campos do texto, do intertexto e do contexto.  

 

2.1 TRADUÇÃO: REESCRITURA E MANIPULAÇÃO 

 

Uma das formas de compreender a adaptação fílmica se dá sob o viés da reescritura, 

noção elaborada por André Lefevere. O trabalho do teórico resulta de extensa investigação 

acerca da tradução, tendo apresentado, ao longo de seu percurso, uma modificação na 

abordagem do tema. Nossa pesquisa lança mão de conceito concebido em momento ulterior 

do pensamento de Lefevere. Tal concepção engloba a historiografia, a antologização, a crítica, 

a tradução e, consequentemente, a adaptação fílmica. O próprio autor faz menção explícita a 

esse fato, apesar de se eximir de analisar especificamente o assunto, alegando que as 

adaptações fílmicas estão fora da sua área de conhecimento (LEFEVERE, 2007).  Entretanto, 

antes de discutirmos reescritura, é importante comentarmos, ainda que brevemente, acerca dos 

estudos de tradução e da teoria em que se apóiam as conclusões de Lefevere.  

A atividade tradutória já foi entendida ora como arte, ora como ofício, antes de ser 

percebida como campo de natureza interdisciplinar. Vista como área de somenos importância, 

seu estudo esteve, por algum tempo, vinculado à linguística. No entanto, segundo Mary Snell-

Hornby (2006), tal compreensão acerca da tradução começa a se modificar a partir dos anos 

60, do século passado, em face da “virada pragmática”, uma mudança de rumo nas teorias 

linguísticas. A partir desse momento, os estudos de tradução iniciam um caminho de 

desenvolvimento que culmina, na década de 80, em seu inequívoco estabelecimento como 

disciplina independente.  

Snell-Hornby (2006) explica que, até a década de 60, a tradução era considerada um 

ramo da linguística. Àquela época, o estudo da linguagem estava vinculado a um plano 
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abstrato. Conforme comenta Décio Torres Cruz (1992), essa vertente buscava garantir à 

análise da linguagem uma abordagem condizente com os princípios positivistas da 

cientificidade e objetividade. Nessa perspectiva, aspectos extralinguísticos como contextos, 

circunstâncias de interação e intenções do falante eram ignorados. No entanto, ao privilegiar 

noções como a do “falante ideal”, a linguística findava por abonar uma visão extremamente 

idealizada e nada “objetiva” da linguagem. Porém, ainda nos anos 60, alguns autores e 

estudos promoveram uma mudança de foco na abordagem da linguística, permitindo a 

inclusão dos aspectos sociais e comunicativos. Essa reorientação motivou a percepção da 

tradução como fenômeno amplo, não mais circunscrito ao âmbito puramente linguístico, sem 

caráter prescritivista, mas como processo vinculado a elementos como contexto e cultura.19  

Em face da perspectiva acima apresentada, não era incomum que estudiosos sugerissem, 

naquele momento, a divisão entre o estudo da tradução comum e o da tradução literária. A 

tradução, ao lidar com linguagem “referencial”, “objetiva” e “literal” seria uma atividade 

mecânica. A tradução literária, por sua vez, trabalharia com a linguagem “conotativa”, 

“subjetiva” e “criativa”, por isso, além de tratar de questões linguísticas, seria, como a obra 

artística, o resultado de uma “inspiração”. Parece muito claro que essa percepção favoreceu a 

criação/preservação das dicotomias da tradição: ofício x arte, tradução comum x tradução 

literária, tradução literal x tradução criativa. Lembra-nos Lefevere (apud SILVA, 2006), 

entretanto, que a impertinência dessa compartimentalização entre linguagens é patente, 

especialmente se analisamos a literatura contemporânea.    

Em termos gerais, podemos dizer que a “virada pragmática”, com a expansão da noção 

de linguagem, foi essencial para o desenvolvimento dos estudos de tradução e para sua futura 

consolidação, que ocorreu na década de 80, momento cunhado como “virada cultural”. 

Contudo, não somente as transformações pertinentes à linguística, mas ainda aos estudos 

relativos à filosofia (lembremos das reflexões derridianas), à literatura e à tradução literária 

colaboraram tanto para que a tradução viesse a se firmar como área de estudo, quanto para 

que se renovasse o ângulo sob o qual era analisada. 

Na esfera literária, entre o fim da década de 60 e início da década de 70, um grupo de 

estudiosos, capitaneados por Itamar Even-Zohar, da Escola de Tel Aviv, dedicava-se ao 

estudo da literatura israelense e à relevância das traduções na formação dessa jovem literatura. 

O grupo, influenciado por idéias do formalismo russo, propôs as bases de uma teoria que 

                                                 
19 A esse respeito é importante salientar que a reflexão pós-moderna relativiza a divisão entre 
linguístico/extralinguístico. Conforme declara Rodrigues (2000), é equivocado supor que aspectos linguísticos 
estão, de alguma forma, dissociados de aspectos contextuais (extralinguísticos).  
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apresenta a cultura de uma sociedade como uma estrutura organizada e composta por diversas 

outras estruturas que se inter-relacionam. A cultura seria, então, um polissistema, isto é, “um 

sistema múltiplo, um sistema de vários elementos que se interceptam e se sobrepõem em 

parte, utilizando concomitantemente diferentes opções, ainda assim funcionando como um 

todo estruturado cujos membros são interdependentes” 20 (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 11). A 

ideia enfatizada é, portanto, a da cultura como estrutura aberta, heterogênea, dinâmica, 

composta por redes de relações múltiplas que se estabelecem entre os subsistemas que a 

compõem. Um dos subsistemas que comporiam o polissistema cultural seria o sistema 

literário.  

Sob a perspectiva da teoria dos polissistemas, as redes abertas e dinâmicas que 

compõem o polissistema cultural estabeleciam entre si relações hierarquizadas. Tais relações 

gerariam uma tensão constante entre os diferentes substratos do sistema que teria como 

resultado deslocamentos, por exemplo, de uma posição periférica, onde se localizam os 

elementos não-dominantes, para uma posição central, lugar de prestígio, de poder e de 

domínio do sistema. Por isso, as fronteiras do que é central ou periférico em um dado sistema, 

ou polissistema, estariam em permanente reconfiguração. A definição do que seria central ao 

sistema não se estabeleceria a partir de características inerentes ao “produto” cultural, mas a 

partir do status conferido a eles pelos círculos de poder.   

Como o polissistema cultural, o literário inclui elementos que compõem o centro do 

sistema, isto é, seu repertório canônico, bem como os elementos da periferia, obras, gêneros, 

escolas e tendências que gozam de menor prestígio.  Dessa forma, o sistema literário de uma 

sociedade é um local de batalha. Nas palavras de John Milton (1998),  

 

[q]ualquer literatura é um sistema e há uma luta contínua para a dominação 
entre forças conservadoras e inovadoras, entre obras canonizadas e não 
canonizadas, entre modelos no centro do sistema e modelos na periferia, e 
entre as várias tendências e gêneros (1998, p. 184). 

 

Para Even-Zohar (1990), dentro do polissistema literário, a literatura traduzida era vista, 

invariavelmente, como um sistema secundário, que não influenciava diretamente os modelos 

do centro. Contudo, o autor lembra que esta percepção poderia ser equivocada, pois, em 

sistemas  literários de  países  menores,  mais  jovens  e,  portanto,  sem  tradição  arraigada, a  

                                                 
20 “[…] a multiple system, a system of various systems which intersect with each other and partly overlap, using 
concurrently different options, yet functioning as one structured whole, whose members are interdependent” 
(EVEN-ZOHAR, 1990, p. 11).  
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literatura traduzida poderia ter papel bastante relevante. Para justificar tal afirmação, Even-

Zohar cita os sistemas literários de países como Israel e Holanda. O autor declara que as 

relações que se estabelecem entre obras traduzidas e os polissistemas literários que as 

acolhem não podem ser definidas como primárias ou secundárias a priori. A natureza dessas 

relações será sempre variável, pois dependem da situação de cada sistema literário, ou seja, 

“se a literatura traduzida torna-se central ou periférica, e se essa posição está conectada com 

repertórios inovadores (‘primários’) ou conservadores (‘secundários’), depende da 

configuração específica do polissistema em estudo” 21 (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 46). 

Even-Zohar (1990) também aponta as circunstâncias em que a literatura traduzida pode 

se destacar em um sistema literário nacional: quando um sistema literário é jovem e ainda está 

se estabelecendo; quando um sistema literário é fraco e periférico em relação aos sistemas 

literários mundiais e quando um sistema literário está em crise. Assim, a literatura traduzida 

pode adentrar um sistema literário e provocar transformações, seja pelo fato desse sistema não 

conseguir produzir todos os tipos de gêneros literários, necessitando, portanto, da imitação de 

modelos estrangeiros; seja pelo fato da produção literária daquele sistema encontrar-se 

estagnada, não mais respondendo aos anseios de uma gama de leitores que desejam ter acesso 

a novos gêneros. 

Uma vez que a iniciativa da tradução parte do polissistema da cultura de chegada, a 

ênfase dos estudos de tradução deveria estar no pólo receptor da tradução e não mais no 

sistema literário do texto de partida. Gideon Toury (1995), um dos integrantes do grupo que 

desenvolveu a teoria dos polissistemas, lembra que o texto traduzido passa a fazer parte da 

cultura do pólo receptor e este será afetado pela tradução seja no vocabulário, na sintaxe ou na 

cultura.  

Se, anteriormente, os debates na área dos estudos de tradução eram orientados por 

questões relativas à traduzibilidade, isto é, à oposição forma/conteúdo textual e à equivalência 

ou fidelidade do texto traduzido em relação ao “original”, conforme comentamos no primeiro 

capítulo, com a “virada pragmática” e a teoria dos polissistemas outros problemas passam a 

ser abordados. Destacam-se questões que discutem o desenvolvimento da literatura traduzida 

em um determinado sistema literário, ou a influência da literatura traduzida no mercado 

editorial do polissistema da cultura de chegada, ou, ainda, questões acerca das forças que 

colaborariam para a publicação de diferentes traduções em um mesmo sistema literário.  

                                                 
21 “Whether translated literature becomes central or peripheral, and whether this position is connected with 
innovatory (“primary”) or conservatory (“secondary”) repertoires, depends on the specific constellations of the 
polysystem under study (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 46).  
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Para Susan Bassnett (2003), a nova perspectiva da teoria dos polissistemas, que não 

mais avaliava as “perdas” e “ganhos” do processo tradutório, mas que atentava para a cultura 

de recepção das traduções e para a análise das razões das mudanças operadas, levou à 

necessidade de se examinarem a possibilidade de prever as condições em que as traduções 

eram feitas, no intuito de se determinarem possíveis estratégias e princípios que “regulariam” 

a atividade tradutória. Tais análises conduziram ao desenvolvimento dos estudos descritivos 

da tradução. A autora menciona, então, que a ampliação do objeto dos estudos de tradução 

que, de alguma maneira, vinculavam-se à teoria dos polissistemas redundou na divisão de 

abordagens. De um lado, autores como Gideon Toury e Theo Hermans trabalhavam no 

estabelecimento de parâmetros metodológicos para análises de comportamentos tradutórios. 

De outro lado, autores como André Lefevere e Lawrence Venuti estudavam a tradução sob a 

perspectiva cultural e histórica.  

Toury (1995) evitava a perspectiva prescritiva da tradução para se concentrar no exame 

de práticas tradutórias “reais”.  A questão a ser estudada não seria mais se uma tradução foi 

“correta” ou “incorreta”, “boa” ou “ruim”, mas a verificação dos comportamentos regulares 

das práticas tradutórias, cunhados como “normas”. Ao encontrar estas normas em textos 

traduzidos, os analistas deveriam atentar para os elementos que, no processo tradutório, 

levaram a seu estabelecimento. As normas não seriam, dessa forma, prescritivas, cabendo ao 

analista apenas a descrição de sua ocorrência. Esse modelo sugerido por Toury contribuiu 

sobremaneira para afastar dos estudos de tradução, especialmente da tradução literária, a 

“pecha” de que as escolhas feitas ao longo da prática tradutória seriam subjetivas, vagas e 

não-científicas.  

Entretanto, nosso foco é o segundo grupo de estudos que surgiu a reboque das 

discussões trazidas pela teoria dos polissistemas, especialmente o trabalho de Lefevere. O 

estudioso atenta para as questões culturais e históricas envolvidas na tradução, destacando, 

notadamente, aspectos como ideologia e poder. Em relação às concepções teóricas do autor, 

importa ressaltar que, apesar da ressonância obtida no campo da tradução como um todo, as 

análises de Lefevere estiveram sempre relacionadas com a tradução de obras literárias.  

Em seus primeiros trabalhos, Lefevere (apud VIEIRA, 1996) sugere uma metáfora que 

explicaria o processo tradutório. Para o autor, a tradução cria imagens da obra e do sistema 

literário de partida no sistema literário e cultural receptor. Todavia, diferentemente da antiga 

ideia de que o texto traduzido seria o reflexo, uma imagem-cópia do texto original, a tradução 

seria, na realidade, uma refração. A refração, fenômeno em que há um desvio, uma mudança 

da direção do feixe de luz ao se propagar por outros meios, implica a alteração da percepção 
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dos objetos. Logo, a noção de refração para explicar a tradução envolveria a idéia de 

modificação na “imagem” do texto, operada no momento em que ele cruza novas fronteiras 

culturais. As refrações, ou seja, “adaptaç[ões] de uma obra literária a um público diferente, 

com a intenção de influenciar a forma como o público lê a obra” (LEFEVERE apud VIEIRA, 

1996, p. 141), não seriam encontradas somente nas traduções, mas ainda na crítica, na 

historiografia e nas antologias.  

Desde esse primeiro momento, Lefevere (apud VIEIRA, 1996) chama a atenção para a 

inadequação de alguns conceitos, como o de texto “original”. Segundo o autor, a maior parte 

do público leitor travará, primeiramente, contato com textos refratados. Para esse público, 

portanto, as refrações seriam o original, o texto primeiro. As traduções também poderiam 

remeter a mais de um texto. Dessa forma, não se trataria de um “original”, mas diversos textos 

“originais” que se inter-relacionariam e colaborariam para criar a imagem de uma obra ou até 

mesmo de um sistema literário. As refrações não propagariam o significado de uma obra, pois 

esse sentido, não sendo único, estaria sujeito às condições que permitiram o entendimento que 

o configurou. Mais adiante, perceberemos que essa observação feita por Lefevere está em 

consonância com a noção do dialogismo bakhtiniano e, consequentemente, com o conceito de 

intertextualidade, além de guardar alguma relação com a crítica pós-moderna anteriormente 

apresentada. 

Porém, a idéia de refração é, aos poucos, substituída por Lefevere, que apresenta em 

trabalhos posteriores o conceito de reescritura. No livro Tradução, reescrita e manipulação 

da fama literária, o debate central gira em torno da ideia de que a tradução, tal como a crítica 

e a edição, é o resultado de uma manipulação. Nesse trabalho, podemos perceber um destaque 

bastante acentuado para as questões de poder envolvidas no processo tradutório. Todavia, 

para compreender seus argumentos, é necessário definir o que é a reescritura e as forças que 

nela atuam.  

Lefevere (2007) defende a idéia de que toda tradução é uma reescritura do texto 

anterior. Segundo o autor, em meados do século XIX, inicia-se um processo que desemboca 

na divisão entre “alta” e “baixa” literatura. Os leitores de literatura também se distinguiriam 

entre leitores profissionais (professores e estudantes de literatura) e leitores não-profissionais. 

A leitura da dita “alta” literatura estaria, cada vez mais, restrita ao contexto educacional, 

contribuindo para o isolamento do leitor profissional. Os leitores não- profissionais, cada vez 

mais se distanciariam da “alta” literatura, para se ater ao “guia de leitores”, à compilação de 

histórias da literatura, biografias, traduções e resenhas, ou seja, teriam mais contato com a 

literatura por meio das reescritas, nas palavras do autor, 
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[q]uando leitores não-profissionais de literatura [...] dizem que 'leram' um 
livro, o que eles querem dizer é que eles têm uma certa imagem, um certo 
constructo daquele livro em suas cabeças. Esse constructo é freqüentemente 
baseado de forma frouxa em algumas passagens selecionadas do livro em 
questão [...], suplementado por outros textos que reescrevem o texto original, 
de uma forma ou de outra, tais como: resumos de enredos em histórias de 
literatura ou obras de referência, resenhas em jornais e revistas ou revistas 
especializadas, alguns artigos críticos, montagens para teatro e, por último, 
mas não menos importante, as traduções (LEFEVERE, 2007, p. 20-21). 

 

O fato de as instituições de ensino serem uma espécie de lugar de preservação da “alta” 

literatura faz com que o leitor profissional fique cada vez mais isolado. Para Lefevere (2007), 

quando o leitor profissional reescreve, ou seja, quando produz resenhas, biografias ou 

quaisquer outros tipos de reescritas da “alta” literatura, tende a buscar atingir apenas seu 

círculo de “privilegiados”. As reescrituras que alcançam os leitores não-profissionais são 

geralmente tratadas com desprezo pelos leitores profissionais. Contudo, não há como negar 

que tais reescrituras permitem certa interação entre esses dois tipos de leitores, isto é, entre as 

instituições de ensino e a sociedade de um modo geral. 

Se, como frisamos, o leitor não profissional lê com mais frequência a literatura reescrita 

pelos reescritores (tradutores, resenhistas, biógrafos) em detrimento daquela escrita pelos 

escritores, devemos concluir pela inequívoca importância de um estudo mais aprofundado 

acerca do fenômeno da reescritura. E, de todas as formas de reescritura, a tradução destaca-se, 

uma vez que a ela agregam-se outras reescrituras. Afinal, normalmente, as traduções possuem 

uma introdução que contém uma crítica e pode ser publicada em antologias (LEFEVERE, 

2007).  

Ainda de acordo com Lefevere (2007), os reescritores muitas vezes criaram as imagens 

de escritores e suas obras, ou mesmo de toda uma literatura, e essas imagens tendiam a 

alcançar um maior número de pessoas do que aquelas dos escritores e suas obras “originais”.  

Para o autor, as reescrituras, inseridas no sistema cultural, são sempre “produzidas a 

serviço, ou sob as restrições de certas correntes ideológicas e/ou poetológicas”22 

(LEFEVERE, 2007, p. 19). Seus reescritores podem adaptar/manipular os originais, de modo 

a adequá-los à ideologia ou à poética mais influente à época. Entre os exemplos que Lefevere 

usa para ilustrar a adequação das obras à ideologia ou à poética vigente está o de Santo 

                                                 
22  Cristina Carneiro Rodrigues (2000) comenta que Lefevere provavelmente preferiu usar “poetological”, 
palavra não dicionarizada, em vez de “poetical”, porque esta última poderia indicar uma referência à “poesia” e 
não ao sistema da “poética”, objeto de seu comentário. A tradutora brasileira da obra Tradução, reescrita e 

manipulação da fama literária, Claudia Matos Seligmann, como podemos perceber, optou por manter o 
neologismo.  
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Agostinho que defendia o abrandamento de fatos que constavam na Bíblia caso não se 

adequassem ao comportamento considerado correto pela Igreja Cristã. Para Santo Agostinho, 

as páginas “deveriam simplesmente ser interpretadas, ‘reescritas’, até que se conseguisse fazer 

com que elas correspondessem aos ensinamentos da Igreja” (LEFEVERE, 2007, p. 21). Outro 

exemplo mencionado é o caso do escritor e jornalista alemão, Adolf Bartels, que execrou a 

obra de Heinrich Heine, até então considerado um dos maiores escritores alemães. Em face 

disso, Bartels recebeu alta condecoração, na época da Alemanha nazista. Dessa forma, a 

imagem de um escritor, a ser produzida por sua obra, e também por suas reescrituras, jamais 

se desvincula de motivações e restrições de cunho ideológico e poetológico. No intuito de 

explicar essas razões e limitações, Lefevere apresenta e discute dois subsistemas do sistema 

cultural: o sistema do mecenato e o sistema da poética.  

Antes de discutirmos acerca de tais sistemas, é relevante apresentarmos um 

questionamento que decorre da aceitação das diversas influências na construção de um 

determinado sistema literário. Trata-se de discutir a noção – extremamente controvertida, 

como percebemos – de “valor intrínseco” de uma obra. Segundo Lefevere (2007), parte 

considerável da crítica sempre apoiou, equivocadamente, a existência de obras universalistas e 

essencialmente superiores.  Para ilustrar sua apreciação acerca do tema, o teórico cita os 

romances publicados entre as décadas de 20 e 40, do século passado, e republicados no fim da 

década de 70 e início dos anos 80, já como clássicos feministas. O autor chama a atenção para 

o fato de que o “valor intrínseco” da obra deveria ser o mesmo, uma vez que se tratava dos 

mesmos textos, mas o fato de terem sido reeditados em um período em que a crítica feminista 

se destacava colaborou para uma valoração diversa das obras. Nesse ponto, Lefevere (2007) 

insiste no argumento de que aqueles que vêem o objeto dos estudos literários como pura 

interpretação de textos não conseguem ter uma resposta para os questionamentos que se 

referem ao “valor intrínseco” das obras. Lefevere destaca, então, a reescritura como força da 

evolução ou retrocesso de um sistema literário e como texto necessariamente vinculado a 

questões de ideologia e poder.  Em suas palavras: 

 

[i]nsisto, de minha parte, que o processo que resulta na aceitação ou rejeição, 
canonização ou não-canonização de trabalhos literários não é dominado pela 
moda, mas por fatores bastante concretos que são relativamente fáceis de 
discernir assim que se decide procurar por eles, isto é, assim que se evita a 
interpretação como fundamento dos estudos literários e se começa a 
enfrentar questões como o poder, a ideologia, a instituição e a manipulação 
(LEFEVERE, 2007, p. 14).  
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A esse respeito, Eagleton (2003) reitera, ao mostrar as muitas transformações sofridas 

pela crítica literária, que tanto a crítica edificada na ideia de “grandes homens”, quanto aquela 

que propõe a noção de uma crítica “pura”, fundada no valor estético intrínseco das obras, são 

igualmente impróprias. No entender do autor, os dois casos não passam de mitos acadêmicos, 

vez que não é possível ter acesso à mente privilegiada do autor, nem tampouco que qualquer 

crítico analise objetivamente – eliminando quaisquer juízos de valor – a “matéria estética”. 

Toda crítica literária, assim como toda literatura, está ligada a convicções políticas e questões 

ideológicas. Para Eagleton, não devemos censurar uma análise por ser política, devemos 

questionar aquelas que, ao se apresentarem como técnicas, universais e isentas de qualquer 

contorno ideológico, ignoram ou dissimulam o reforço que fazem de certos interesses. 

Segundo o estudioso, a idéia de que o conhecimento é, ou deve ser, “’isento de valores’ é, em 

si, um juízo de valor” (EAGLETON, 2003, p. 19). 

No centro dessas considerações, é realçada a relevância da reescritura, pois, ao 

reescrever o texto, o tradutor irá manipular a literatura pela exposição de uma leitura própria, 

o que se refletirá, de alguma maneira, no sistema literário receptor. Assim, a reescritura 

poderá funcionar como força propulsora da inovação, ou da repressão, de um dado sistema 

literário. No entanto, o desenvolvimento ou estagnação de um sistema literário não é moldado 

a partir do “valor intrínseco” das obras que dele fazem parte. O reescritor é, dessa forma, tão 

responsável quanto os escritores, na recepção e sobrevivência das obras literárias, bem como 

na importância que estas adquirem em um dado sistema cultural e literário.     

Lefevere (2007) faz algumas ponderações que dizem respeito à análise da literatura em 

termos sistêmicos. Para o autor, os textos literários, ao serem lidos e reescritos 

sucessivamente no decorrer do tempo, garantem vincular o sistema literário à idéia de 

flexibilidade. Afinal, a compreensão e valoração de uma obra podem variar no curso da 

história, conforme já comentamos. Entretanto, Lefevere lembra que, no que se refere ao 

cânone, o sistema educacional tenta demonstrar exatamente o contrário. As instituições 

costumam dar “a impressão de que textos produzidos por homens e mulheres de gênio estão 

suspensos num vácuo de atemporalidade, para nossa subseqüente edificação” (LEFEVERE, 

2007, p. 31).  

Como sugere Even-Zohar, na teoria dos polissistemas, o sistema literário é um dos 

integrantes do complexo polissistema da cultura.  Diversos sistemas e subsistemas pertencem 

e interagem com o sistema social. Para Lefevere (2007), o sistema literário possui formas de 

controle a garantir sua permanente vinculação aos sistemas que constituem a sociedade. Uma 

dessas formas de controle encontra-se dentro do próprio sistema literário e é representada 
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pelos “profissionais”, ou seja, professores, críticos, resenhistas e tradutores que o constituem. 

O elemento de controle que age fora do sistema é o mecenato, isto é, os poderes (pessoas e 

instituições) que fomentam ou impedem a leitura, escritura e reescritura de literatura. O autor 

afirma que a idéia de poderes que influenciam os sistemas literários não deve significar 

somente uma força repressiva. O conceito de poder defendido por ele remete-nos à noção de 

poder para Michel Foucault, comentada sucintamente no primeiro capítulo.  

Foucault (1990) não compreende o poder como entidade estável localizada unicamente 

no aparelho de Estado, nem tampouco como um construto teórico detentor de uma essência 

definível a partir de uma série de qualidades.  A visão foucaultiana privilegia uma ideia de 

poder como prática social construída a partir de relações disseminadas em toda a estrutura de 

uma dada sociedade, imbricada aos momentos históricos que permitem sua emergência. Dessa 

forma, o poder será exercido sobre um indivíduo, ou um grupo, sobre outros indivíduos ou 

grupos a partir de relações que se estabelecem entre eles. Tal concepção admite a 

possibilidade de que essas relações se modifiquem e que o indivíduo ou grupo que ocupa um 

pólo da relação hoje ocupe outra posição da relação, em outro momento. Para Foucault 

(1990), não se deve  

 

[...] tomar o poder como um fenômeno de dominação maciço e homogêneo 
de um indivíduo sobre os outros, de uma classe sobre as outras; mas ter bem 
presente que o poder [...] não é algo que se possa dividir entre aqueles que o 
possuem e o detêm exclusivamente e aqueles que não o possuem e lhe são 
submetidos. O poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, 
como algo que só funciona em cadeia. [...] O poder funciona e se exerce em 
rede (FOUCAULT, 1990, p. 183). 

 

Daí decorre a percepção de que o entendimento do poder não deve estar associado, 

unicamente, à limitação, proibição ou castigo. O poder não está localizado especificamente 

nas instituições responsáveis pela censura, mas em outras instâncias da sociedade. Como 

exemplo dessa disseminação do poder, Foucault enfatiza o papel dos intelectuais que, ao se 

posicionarem como “agentes da ‘consciência’ e do discurso” (FOUCAULT, 1990, p. 71) e 

detentores da “verdade”, asseguram seu exercício.  

Nessa perspectiva, Lefevere sugere que o poder que influencia os sistemas literários não 

age simplesmente como força repressiva, mas como algo que, ao “produzir discurso e 

conhecimento, induz prazeres” (FOUCAULT apud LEFEVERE, 2007, p. 34) e torna alguns 

elementos do sistema literário aceitáveis ou apreciáveis para o sistema cultural e social em um 

determinado período histórico. Assim, os profissionais do sistema literário (professores, 
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críticos, resenhistas e tradutores) e o mecenato (organizações religiosas, partidos políticos, 

classes sociais, corte real e mídia) trabalham para estabelecer e resguardar os modelos de 

prestígio desse mesmo sistema.  

Portanto, no que se refere a essas instâncias de controle − profissionais e mecenato −  

Lefevere (2007) afirma que não é pertinente imaginar esses grupos como “uma gangue rude, 

sem princípios e excessivamente malévola [...] regozijando[-se], enquanto sistematicamente 

‘traem’ qualquer obra de literatura com as quais eles lidem” (2007, p. 31). Seus componentes 

podem escolher se alinhar ou não à poética de prestígio de um sistema literário, sabendo que, 

se optarem pela oposição aos parâmetros de prestígio podem relegar obras, críticas, resenhas e 

traduções à periferia dos sistemas literário e cultural. Integrantes do sistema social, ambos 

respondem às mudanças operadas no mundo, ao longo da história, e, como em um jogo de 

relações de poder, os sistemas e seus componentes (pessoas e instituições) ocupam o posto de 

influenciados ou influenciadores em momentos diferentes. Como já expusemos previamente 

no comentário de Canclini, ainda que reconheçamos ser impertinente falar em extinção 

completa das hierarquias, é igualmente impróprio pensar a valoração de obras e conceitos de 

forma essencialista.   

Após o exame de questões relacionadas ao “valor intrínseco” de uma produção e à 

noção de poder, relevantes para a compreensão das articulações estabelecidas entre os 

sistemas cultural e literário, retomemos a discussão dos subsistemas do mecenato e da poética.  

De acordo com Lefevere (2007), o mecenato constitui-se a partir de três elementos que 

podem ou não interagir: o componente ideológico, o componente econômico e o componente 

status. O mecenas (indivíduo ou grupo) poderá oferecer o componente econômico, estabelecer 

os parâmetros ideológicos que um sistema literário deve respeitar, bem como fornecer o status 

que a opção de estar alinhado ao grupo privilegiado e influente garante. Chama-se de 

indiferenciado o mecenato cujos três componentes são concedidos por um só mecenas, como 

costumava acontecer no período das monarquias absolutistas. Já um sistema literário de 

mecenato diferenciado é aquele em que só um dos componentes é observado. Lefevere (2007) 

oferece como exemplo de mecenato diferenciado os autores de best-sellers que, apesar de não 

se renderem às convenções da ideologia reinante, nem atingirem elevado status no sistema 

literário em que se inserem, conseguem largo apoio econômico de certos grupos.  

É, portanto, facilmente perceptível a grande influência do lucro na modificação dos 

parâmetros da ideologia de um sistema e até mesmo na definição da poética de um período. 

Lefevere (2007) lembra que, atualmente, com a ascendência de grandes empresas (editoras, 

livrarias, emissoras de rádio e televisão, jornais, além de conglomerados do ramo do 
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entretenimento) sobre os sistemas culturais, algumas obras podem rapidamente alçar o 

patamar de clássico e ocupar um lugar de destaque em um sistema literário de uma sociedade. 

Da mesma forma, a reescritura de uma obra poderá objetivar determinado público em um 

sistema literário de modo a garantir vantajoso retorno financeiro.  

Lefevere (2007) acredita, no entanto, que os sistemas literários, particularmente os mais 

antigos, possuam uma tendência bastante conservadora. Sabemos que existem obras literárias 

consideradas canônicas, há vários séculos, que continuam firmes em sua posição central em 

muitos sistemas literários – como é o caso da própria obra shakespeariana – apesar das 

diversas mudanças que, eventualmente, possam ter atingido as convenções ideológicas e a 

poética desses sistemas. Nesse ponto, Lefevere (2007) também aponta para a relevância das 

reescrituras na preservação de uma obra como modelo de prestígio de um sistema, pois essas 

leituras e interpretações transformam-se de modo a se coadunarem com as diversas variações 

poetológicas, ao longo do tempo. As reescrituras podem, inclusive, apresentar interpretações 

“corretas” contraditórias, e que contaram, em períodos diversos, com o respaldo dos 

profissionais e instituições que regulam o sistema literário.  

Uma relação bastante estreita estabelece-se entre as obras canonizadas e a indústria 

editorial. O cânone, permanentemente exaltado e requisitado pelas instituições influentes no 

sistema cultural e literário, especialmente pelas instituições de ensino, é bastante publicado. 

Mesmo que as obras não atinjam uma grande audiência, existe demanda das instituições de 

ensino, notadamente as de ensino superior, para que seus pares conheçam as obras canônicas. 

Em resposta a essa demanda, as editoras estão constantemente reimprimindo as obras, o que, 

em contrapartida, colabora para reforçar sua posição privilegiada de produção canônica de um 

determinado sistema literário e cultural. A esse respeito, Lefevere (2007) reconhece uma 

ajuda mútua, talvez escusa, entre editoras e instituições de ensino.  

 

A canonização [...] encontrou seu monumento atual mais impressionante – e 
mais lucrativo – na publicação daquela cristalização híbrida da cooperação 
íntima e lucrativa entre editores e instituições de ensino superior: a antologia 
introdutória [...], que oferece uma seleção de textos canonizados prefaciados 
com uma curta exposição da poética que garantiu sua canonização 
(LEFEVERE, 2007, p. 44). 

 

De acordo com Lefevere, esse tipo de reescritura funciona como reforço da noção que 

percebe o cânone como o resultado do trabalho de um gênio, atemporal e superior em sua 

“essência”. Por isso, ainda a respeito das antologias, o autor declara: 
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[o]bras literárias são retiradas de seu contexto histórico e toda a genealogia 
de influências e reescrituras da qual elas são parte é silenciosamente 
obliterada. Como resultado, o que sobreviveu a esse processo aparece como 
eterno, e aquilo que é eterno, obviamente, não deve ser questionado 
(LEFEVERE, 2007, p. 44).  

 

Se existem grandes forças a mediar a preservação de obras como modelos do centro de 

um sistema literário, há também a possibilidade de contraposição deliberada a essas forças e 

padrões. Há escritores e reescritores que se propõem a introduzir novos gêneros ou novas 

formas em um sistema literário. Essas obras vanguardistas, ao invés de serem rechaçadas, 

podem ter um impacto bastante positivo nesse sistema literário e cultural, criando um novo 

nicho ou até mesmo atraindo outros gêneros periféricos para o centro do sistema. Não raro, o 

próprio mecenato poderá contribuir para mudanças em um sistema literário. Se ele estiver 

estagnado há muito tempo, as instituições e grupos que o compõem podem iniciar um 

movimento para o acesso a novidades. O mecenato, dessa maneira, poderá ter uma 

participação ativa no fomento da efervescência que garantirá a satisfação das expectativas do 

sistema e seus envolvidos.  

No que se refere à poética de sistemas literários, Lefevere (2007) identifica dois 

elementos em sua formação: um componente inventarial e outro funcional. O componente 

inventarial corresponde aos “recursos literários, gêneros, motivos, personagens e situações 

protótipos, e símbolos” (2007, p. 51). O funcional diz respeito ao “papel da literatura no 

sistema social” (2007, p. 51). Dependendo do destaque ou não da literatura em um sistema, ou 

das interferências ideológicas nascidas em seu interior, alguns temas tratados vão ser 

considerados mais ou menos importantes. Como explicitamos, os sistemas literários tendem a 

ser conservadores, ou seja, mudanças na poética de um sistema costumam transcorrer em um 

ritmo bastante lento. Contudo, fatos históricos geradores de mudanças sociais abruptas podem 

repercutir rapidamente em um sistema literário ao atingir o mecenato e, em consequência, a 

poética. No que tange ao componente funcional, Lefevere (2007) afirma que os temas 

costumam sofrer maior influência por parte do sistema social que do literário. Por 

conseguinte, são normalmente mais inovadores que os componentes inventariais da poética. 

Apesar de não serem imutáveis, os modelos da poética dominante de um sistema tendem a 

mostrar-se como tal porque, ao se apresentarem como o último estágio do desenvolvimento 

do sistema literário, dão a entender que nada melhor foi ou poderá ser produzido. Por essa 

razão, Lefevere entende que a poética é uma “variável histórica [...] que nega sua 

transitoriedade” (2007, p. 63).  
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E onde devemos inserir a tradução em toda essa discussão sobre os elementos e as 

variáveis que participam dos sistemas literários e culturais? A tradução, como reescritura de 

um texto a ela anterior, colabora na interação dos dois sistemas literários envolvidos. Afinal, 

ao penetrar em outro sistema, a tradução vai necessariamente projetar a imagem de uma obra 

literária, de seu autor e dos sistemas literário e cultural dos quais provém, no sistema receptor. 

Essa imagem projetada pela obra traduzida, no sistema que a recebe, será, segundo Lefevere 

(2007), definida por dois fatores: a ideologia do tradutor e a poética preponderante do sistema 

literário receptor.  O autor explica que a ideologia do tradutor interferirá necessariamente nas 

soluções para questões do “’universo do discurso’ [...] (objetos, preocupações, hábitos 

pertencentes ao mundo que era familiar ao escritor do original) e à língua em que o próprio 

original é expresso” (LEFEVERE, 2007, p. 73). E a poética do sistema literário receptor 

obrigará o tradutor a reagir, moldando-se a ela, ou confrontando-a.  

A manipulação de textos é, dessa forma, uma constante para qualquer reescritura. Se as 

ideologias e poéticas dos sistemas literários mudam, modificam-se também as interpretações 

dignas de serem chamadas “corretas”. Assim, em conformidade com as considerações feitas 

anteriormente, Lefevere (2007) também defende que a “tradução fiel” de um texto, em um 

dado período, pode ser a “tradução livre” de outro momento histórico. A estratégia de 

adequação do tradutor à ideologia e à poética do sistema de origem, ou do sistema receptor, 

também pode incluir a interferência por parte de profissionais e instituições que compõem os 

sistemas literário e cultural.  

A influência da ideologia e do mecenato na tradução é amplamente debatida por 

Lefevere (2007), quando o autor comenta a respeito das reescrituras do livro O Diário de 

Anne Frank. O autor relata as transformações sofridas no diário da garota, partindo dos 

primeiros rascunhos em holandês, passando pela primeira reescritura feita pela própria autora, 

pelas duas traduções para o alemão feitas pelo pai de Anne Frank, pela tradução para a 

primeira versão impressa em holandês, até chegar à tradução para o alemão feita por 

Anneliese Schütz, na década de 50. O teórico apresenta farto material demonstrando a 

pertinência da visão da tradução como reescritura, que leva em conta o sistema social e o 

literário do sistema receptor, bem como os elementos que o compõem, como a ideologia e o 

mecenato. 

Lefevere (2007) afirma, inicialmente, que há fortes indícios de que Anne Frank tinha 

intenção de publicar o diário. O maior deles é o fato de ela ter reescrito vários trechos em 

folhas avulsas. Nessa revisão, o diário torna-se a história de uma personagem: Anne Robin. 

Várias das referências negativas a pessoas reais são retiradas ou abrandadas, e Lefevere 
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mostra uma série de exemplos de trechos em que a jovem tenta dar uma feição mais literária a 

comentários pueris e pouco rebuscados, ainda que nessa “auto-editoração” (2007, p. 102) sua 

escrita tenha lançado mão de clichês do universo do discurso. 

As próximas reescrituras do texto foram feitas pelo pai de Anne Frank, Otto Frank, 

quando ele, após a guerra, retorna para a Holanda. A partir das duas versões escritas pela filha 

em holandês, Otto reescreve um único texto em alemão, para ser enviado a familiares. 

Posteriormente, faz outra reescritura que será a base da primeira edição, publicada na 

Holanda, em 1947. No entanto, sua reescritura sofre várias modificações, atendendo a 

exigências da editora que queria a supressão dos trechos que faziam referência pouco gentis a 

pessoas mencionadas no diário, ou ainda referências a funções biológicas, a temas de cunho 

sexual e ao papel pouco prestigioso das mulheres na sociedade. Otto Frank cede às objeções 

dos editores porque, obviamente, deseja publicar o livro.   

A última reescritura mencionada por Lefevere é aquela feita por uma amiga da família 

Frank, a jornalista Anneliese Schütz, na tradução do livro para o alemão. Essa reescritura 

baseou-se na segunda versão escrita por Otto Frank. A tradução foi profundamente 

influenciada pelo contexto histórico e ideológico da Alemanha no pós-guerra e, para que o 

livro fosse aceito pelos editores e o público alemão, novas modificações tiveram que ocorrer. 

Segundo Lefevere (2007), os “erros de tradução” apresentados pela versão de Schütz são, em 

verdade, desvios motivados por razões ideológicas. Primeiramente, a tradutora modificou a 

imagem de Anne Frank de modo a projetá-la no sistema literário alemão, correspondendo ao 

que se esperava de uma jovem de sua classe social. Uma garota educada não poderia criticar a 

família, falar palavras de baixo calão e macular a imagem de outras pessoas. Ademais, muitos 

dos comentários que diziam respeito aos alemães e suas atitudes em relação à morte dos 

judeus e aos campos de concentração foram suavizadas ou simplesmente suprimidas, uma vez 

que seria pouquíssimo provável que os alemães comprassem um livro em que pudessem 

identificar críticas muito explícitas a seu comportamento.  

De acordo com Lefevere, de tão reescrito, o livro tornou-se um palimpsesto. A metáfora 

será retomada na próxima seção, quando discutiremos a noção de intertextualidade de Gérard 

Genette e as reflexões sobre o conceito feitas por Robert Stam. Por enquanto, o que 

enfatizamos é a pertinência do conceito de reescritura desenvolvido por Lefevere, ao reportar-

se à clara influência do mecenato, de questões ideológicas, e até mesmo de questões pessoais, 

na reescritura de obras. Juízos de valor que analisam traduções, unicamente, a partir do 

critério da “correção” linguística das escolhas feitas pelos tradutores, e que ignoram a ampla 

quantidade de elementos envolvidos no processo são parciais, para não dizer ingênuos.  
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Em suma, é possível afirmar que a noção de reescritura representou um distanciamento 

da visão tradicional da tradução, uma vez que retirou do primeiro plano as discussões a 

respeito da equivalência entre as obras e revelou o liame necessário entre história, sociedade e 

poder, na execução da atividade tradutória. A constatação do papel de instituições e grupos no 

processo tradutório, respaldados por seu prestígio social e poder político e econômico, além 

de demonstrar que a tarefa não está sujeita apenas às decisões do tradutor, solapa, 

irremediavelmente, a possibilidade de compreender a tradução como processo mecânico, a-

histórico, prescritivo e atrelado unicamente a questões linguísticas. Ademais, a abordagem 

proposta por Lefevere – como outras influenciadas pela teoria dos polissistemas – constituiu, 

ainda, uma crítica à parcialidade das análises que somente consideram o texto de partida. 

Nesse sentido, a atenção volta-se para o pólo da cultura de chegada da reescritura e suas 

condições de recepção, sem, contudo, negar as influências do contexto de produção na 

construção das leituras da obra.  

 Essa amplificação do alcance da tradução para uma zona que ultrapassa as questões de 

traduzibilidade impôs uma reforma na maneira de se compreender o texto original. Lefevere 

(2007) contesta tanto a visão “sacralizada” do texto original, que o entende como resultante, 

exclusivamente, de genial inspiração, quanto o mito da primazia estética intrínseca de 

algumas literaturas e escritores erigidos à posição de cânone. A produção cultural – incluindo-

se a literatura traduzida – participa das contradições da história social, por isso, inexistem 

critérios fixos para determinar o que seria uma literatura “superior”, um texto “valoroso” ou 

uma tradução “fiel”. Aliando esse entendimento à verificação das inúmeras influências e 

coerções que cercam a elaboração das traduções, podemos dizer que, para Lefevere, o traço 

mais característico do conceito de reescritura é a constatação de que se trata de uma 

manipulação. Sendo assim, o autor defende que a tradução não é a restituição da plenitude do 

original, mas texto que, mesmo ligado a um texto de partida, agrega e transforma.  

Diante do apresentado, é difícil negar que as reflexões produzidas por Lefevere, estejam 

em conformidade, em vários aspectos, com as concepções do pensamento da pós-

modernidade. Todavia, lembra-nos Cristina Carneiro Rodrigues (2000) de que, nas reflexões 

do teórico belga, não se observa um total rompimento com o pensamento tradicional acerca da 

tradução. Na investigação acerca das reflexões de Lefevere, Rodrigues (2000) reconhece que 

o aparato teórico erigido pelo autor é consistente e orientado para a superação de antigos 

conceitos que se reportavam à tradução. A teorização proposta busca, de fato, distanciar-se 

das questões de fidelidade/equivalência de forma e/ou conteúdo, direcionando o debate para 

aspectos mais amplos e complexos. Contudo, a autora menciona que a negativa de Lefevere 
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em compreender a tradução como espelhamento do “original” não impediu que noções 

inconciliáveis com o conceito de reescritura fossem usadas pelo teórico. Nessa perspectiva, o 

uso, nos trabalhos iniciais, da metáfora da “refração” apontaria para a possibilidade de que 

traduções não se constituíssem, necessariamente, como modificação. Conforme adverte 

Rodrigues, de acordo com a física, o conceito de refração – e sua acepção de transformação 

da luz do curso da luz ao cruzar diferentes meios – inclui a possibilidade de que, a partir de 

certo ângulo de incidência, não ocorra qualquer desvio do raio luminoso. Dessa forma, a 

compreensão da tradução como resultado de uma leitura que certamente modifica um texto 

parece, para a autora, mal representada pela metáfora da refração, que sugere, sob certas 

condições, o provável acesso irrestrito ao texto de partida.  

No que concerne às contradições percebidas, não iremos nos ater às observações de 

Rodrigues (2000) em relação aos primeiros trabalhos de Lefevere, pois sabemos que houve 

algumas mudanças em seu posicionamento desde os seus primeiros escritos no grupo 

denominado Early Translation Studies (HOLMES apud GENTZLER, 1993). Assim, nossa 

atenção restringe-se às suas obras que trataram da reescritura, particularmente o livro 

Tradução, reescrita e manipulação da fama literária, objeto de nossa exposição e um dos 

textos centrais na elucidação do conceito.  

No capítulo 8 do referido livro, Lefevere (2007) dispõe-se a descrever as “estratégias 

ilocucionárias” (2007, p.162) usadas por vários tradutores em suas versões para o segundo 

poema de Catulo. Segundo o teórico, tradutores podem ser bem preparados para utilizar 

estratégias – não limitadas ao campo linguístico – que projetam suas “imagens” do original, 

influenciadas pela ideologia, poética e público a quem se destina a reescritura. Como exemplo 

de estratégias ilocucionárias possíveis, Lefevere menciona o uso da rima e da metrificação. O 

autor afirma que, no caso de Catulo, a rima e o metro não se constituem, em absoluto, uma 

necessidade decorrente da estrutura do texto, senão uma aspiração de se alinhar à poética em 

vigor em um determinado período. De modo contrário, em sua visão, não há qualquer 

treinamento que possa fazer um tradutor anular o fato de que existem diferenças entre a língua 

da obra de partida e da traduzida. Lefevere acredita que o estudo da tradução deve deixar de 

enfocar as inegáveis diferenças entre as línguas, abandonando, dessa forma, seu caráter 

prescritivo, para assumir cunho puramente descritivo.  

Antes de analisar as traduções, porém, Lefevere lembra que os leitores geralmente 

supõem que a impressão produzida pela tradução – resultante da combinação entre estratégias 

ilocucionárias e maneiras de empregar recursos linguísticos – será sempre “menos efetiva”, ou 

melhor, haverá necessariamente uma “perda” na tradução. O autor assegura, ainda, que 
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indivíduos como ele, habilitados a confrontar um texto de partida com várias de suas 

traduções, estão, em geral, igualmente capacitados para indicar se/quando a “combinação 

ideal” das estratégias foi alcançada. Depois da descrição das estratégias de vários intérpretes 

na tradução do poema de Catulo, Lefevere conclui declarando que não as avaliará, mas apenas 

as elencará, no intuito de evitar “pressuposições prescritivas ocultas” (2007, p. 177). Em seu 

entender, o julgamento caberia apenas ao leitor. 

A partir da análise de Lefevere, nesse capítulo da obra, Rodrigues (2000) cita como 

exemplos de contradição as observações que destacam as “perdas” e a falta de “combinação 

ideal” entre as estratégias locucionárias e ilocucionárias na construção do efeito da tradução. 

Para a autora, os comentários do teórico revelam a aceitação velada de pressupostos 

relacionados às abordagens linguísticas de tradução, pois, se o autor não se refere aos “erros” 

da tradução, menciona suas “perdas”. Segundo a autora: 

   

[...]  [o trabalho] de Lefevere traz à tona a velha questão de que a tradução 
nunca consegue traduzir as estratégias do original. Assim, por um lado, suas 
propostas tentam desfazer a imagem de que traduzir é destruir, corromper, 
mas, por outro, subjaz a elas a idéia de que tradução é um desvio ou um 
deslocamento em relação a um ‘equivalente’ possível. (RODRIGUES, 2000, 
p. 161).  

 

Para Rodrigues, a despeito da problematização da noção de equivalência, e do destaque 

no papel de grupos e instituições na manipulação dos textos traduzidos, Lefevere resvala em 

comentários que apóiam a ideia de que é possível “recuperar” significados de textos. Ou seja, 

o autor questiona conceitos cuja existência, na prática, admite.  

Acreditamos, contudo, que a apreciação mais contundente apresentada por Rodrigues 

em relação à Lefevere é aquela que examina a separação entre as estratégias locucionárias 

(linguísticas) e ilocucionárias (extralinguísticas) envolvidas no processo tradutório. De acordo 

com a autora, Lefevere (2007), ao propor a divisão dos campos, acolhe as oposições 

dicotômicas presentes em teorias alinhadas com a compreensão da tradução como a busca de 

equivalência, como por exemplo, semântico/pragmático, língua/uso e intratextual/extratextual. 

Nessa perspectiva, o autor parece admitir uma demarcação clara entre um nível locucionário, 

linguístico, semântico e informativo – ou melhor, uma esfera em que o significado não está 

atrelado às práticas, circunstâncias e formas comunicativas dos contextos culturais – e um 

nível ilocucionário – em que a informação não é “transparente” e a significação depende do 

contexto. Aceitar essa delimitação significa defender a existência de significados 

descontextualizados, exatamente como propõem algumas correntes da linguística, e, 
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consequentemente, a possibilidade de haver uma instância em que a tradução poderia ser a-

histórica, noção duramente combatida por Lefevere na edificação do conceito de reescritura, 

quando advogou que todo texto reflete e refrata aspectos da cultura e da ideologia envolvidos 

em sua produção/tradução. 

Outra crítica apresentada por Rodrigues (2000) diz respeito à resistência de Lefevere em 

julgar as traduções apresentadas, uma vez que as avaliações possuiriam caráter prescritivo. 

Rodrigues afirma que a recusa do autor, provavelmente, relaciona-se com a impossibilidade 

de se determinar, em caráter absoluto, o que seria uma tradução “boa”, “fiel” e “literal”. 

Entretanto, a autora contesta a argumentação de Lefevere, alegando, apropriadamente, que o 

julgamento é inevitável, pois a leitura de qualquer texto – seja ele uma tradução ou não – 

constitui-se um ato interpretativo e valorativo. O que não podemos aceitar é que os critérios 

de avaliação sejam fixos e perenes, desvinculados de aspectos contextuais, uma vez que 

valores são convencional e socialmente estabelecidos. A tradução, resultado da leitura de um 

texto, é uma atividade interpretativa e, tal como a própria produção de um texto, está sujeita a 

influências espaço-temporais. Por isso, o fato de não podermos definir o que seria uma 

tradução boa ou fiel, na medida em que não podemos determinar os “valores fundamentais” 

(RODRIGUES, 2000, p. 184) do texto de partida, não nos impede de avaliar o resultado do 

processo tradutório, ou os parâmetros que o produziram. Devemos, apenas, atentar para o fato 

de que os princípios norteadores de interpretações e avaliações não são neutros, “não 

repousam candidamente no mundo” 23 (FISH, 2003, p. 13), mas respondem a diversos 

aspectos e circunstâncias dos contextos em que foram desenvolvidos. 

Não obstante concordemos com a condução de Rodrigues (2000) na crítica endereçada 

ao trabalho de Lefevere (2007), consideramos que a contribuição do teórico no âmbito da 

tradução é bastante relevante para ser descartada. Especialmente por tratarmos, neste trabalho, 

de traduções fílmicas de obras literárias, isto é, por lidarmos com obras de diferentes 

linguagens, julgamos que as reflexões do autor, que se afastaram do paradigma dos estudos de 

fundamentação linguística, para conferir destaque a elementos como poder, ideologia, cultura 

e contexto, são extremamente úteis. A abordagem concebida por Lefevere mostra-se ainda 

mais pertinente e válida, porque, em nossa pesquisa, optamos por investigar obras traduzidas 

na contemporaneidade, o que enfatiza o papel da mediação. Trata-se, afinal, de (re)leituras 

inseridas em ambientes culturais e ideológicos bastante diversos.   

                                                 
23 “[…] do not lie innocently in the world; […]”. (FISH, 2003, p. 13). 
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Nesse sentido, entendemos que as possíveis incongruências entre as formulações 

teóricas de Lefevere e suas análises de traduções não destroem por completo a propriedade de 

seus argumentos. O que nos importa é a consistência das alegações do autor na constituição 

de um quadro teórico que salienta o papel de diversas coerções (institucionais, poetológicas e 

ideológicas) envolvidas nas reescrituras. Se, durante prolongado período, prevaleceu, no 

estudo da tradução, um viés que apontava para a busca da equivalência entre os textos, é 

compreensível, até natural, que o teórico se deixe influenciar por noções arraigadas, mesmo 

que estas sejam, precisamente, as idéias que ele se propõe a questionar. A relação paradoxal 

que se instaura no cerne do pensamento de Lefevere parece mesmo se coadunar com a 

reflexão pós-moderna em seu questionamento da enganosa crença na pureza e na plenitude do 

conhecimento. Ou seja, é no espaço da incoerência e da diferença, em meio a rupturas e 

conexões, que o conhecimento é forjado.  

O enfoque dado às reescrituras por Lefevere (2007), ao evidenciar a importância dos 

contextos no processo tradutório, demonstra o diálogo obrigatório entre qualquer texto e as 

estruturas sociais em que foi produzido/interpretado (SILVA, 2006). Esse vínculo com os 

códigos culturais e históricos de uma dada sociedade é, portanto, condição de todo texto e não 

apenas da tradução. Como já discutimos, o texto traduzido constitui-se como uma leitura do 

“original”, embora saibamos que o texto “original” também se estabelece como produto de 

outras leituras. Em face dessas idéias é que entendemos que o texto “original” “não tem uma 

identidade independente de uma leitura, [ele não existe] fora da trama da intertextualidade em 

que se insere” (RODRIGUES, 2000, p. 206). Obviamente, as articulações entre textos, 

intertextos e contextos de produção e análise também estão presentes em textos fílmicos, 

sejam eles resultantes ou não de traduções de obras literárias. Desse fato decorre a sugestão de 

Stam (2005) em adotar as noções de dialogismo e intertextualidade para compreender as 

relações entre obra literária e adaptação fílmica. Em seguida, explicitaremos as teorias 

envolvidas na proposição de Stam.  

 

2.2 ADAPTAÇÃO FÍLMICA: DIALOGISMO, INTERTEXTUALIDADE E ELEMENTOS 

DE ANÁLISE  

 

Após a extensa discussão estabelecida, é impossível pensar a tradução de uma obra 

como cópia literal. Toda repetição é também alteridade, como exemplarmente nos demonstrou 

Pierre Menard, em sua notória e inglória tentativa de compor “o” Quixote, produzindo 

“algumas poucas páginas que coincidissem — palavra por palavra e linha por linha — com as 
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de Miguel de Cervantes” 24 (BORGES, s/d, p.3). Com efeito, a tarefa estava fadada a um 

estrondoso fracasso, vez que o Quixote de Cervantes, se algum dia existiu, desapareceu na 

cadência do movimento da história, no encadeamento de sucessivas (re)leituras, acolhidas ou 

contestadas por pactos de comunidades interpretativas diversas.25 E, se nem mesmo as 

traduções interlinguais são capazes de restituir a obra “original”, o que dizer quando obra de 

partida e de chegada são de diferentes meios semióticos, como é o caso das adaptações 

fílmicas? 

Acusadas de serem “parasitas” que roubavam a vitalidade das obras literárias (WOOLF, 

1978), as adaptações tiveram, por bastante tempo, seu status questionado. Como observamos 

anteriormente, adaptações eram normalmente apresentadas como meros apêndices, imitações 

mal sucedidas e subalternização da literatura. Virginia Woolf (1978), por exemplo, afirmava 

que a relação entre literatura e cinema não lhe parecia uma aliança espontânea. Em seu 

entender, o cinema “investiu contra sua vítima com imensa avidez e, até [aquele] momento 

subsist[ia], em grande medida, sobre o corpo da vítima infeliz”26 (1978, p. 182), tendo os 

resultados sido gerados dessa união devastadores.  

Stam (2005) explica que, pelo fato de algumas adaptações, ou mesmo várias delas, 

serem realmente medíocres e mal realizadas, considerou-se, generalizadamente, a 

“inferioridade” do filme como algo inerente às adaptações. Mesmo quando recordamos as 

reflexões de Bazin (1991a, 1991b) em prol da pacificação entre literatura e cinema e, 

consequentemente, em defesa das adaptações, podemos perceber uma visão desfavorável em 

relação a estas. Afinal, Bazin acreditava que as adaptações, ao fazerem uso de narrativas de 

expressão artística consagrada, contribuiríam para o “progresso” do cinema, avalizando, 

tortuosamente, a percepção de que a superioridade da literatura era condição insuperável.   

Evidentemente, a tendência à hierarquização, decorrente da organização dicotômica 

típica da tradição, colaborou enormemente no julgamento depreciativo das adaptações. Stam 

(2005) menciona algumas noções dogmáticas que atuaram nessas avaliações negativas, dentre 

elas, a iconofobia (aversão à idolatria das imagens, notadamente influenciada pela 

desvalorização do “mundo das aparências”); a logofilia (valorização extremada da palavra, 

arraigada no respeito ao “livro sagrado”) e o mito da facilidade (o filme como simples 

                                                 
24 “[…] a few pages which would coincide – word for word and line for line – with those of Miguel de 
Cervantes”. (BORGES, s/d). 
25 Não se suponha, contudo, que essa referência a Menard desconheça a sarcástica crítica borgeana a intenção de 
se levar a extremos a ideia de “morte” do autor, apenas presumimos que tenhamos deixado clara nossa 
compreensão do cunho convencional das estratégias interpretativas. 
26 “[...] fell upon its prey with immense rapacity, and to the moment largely subsists upon the body of its 
unfortunate victim”. (WOOLF, 1978, p. 182).  
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divertimento, espetáculo simplório voltado para camadas populares). Some-se a esses 

exemplos o mito da fidelidade: a ingênua suposição de poder existir uma relação especular 

entre textos de partida e traduzido.  

Contudo, superado o momento em que o discurso da fidelidade – alçado à categoria de 

princípio metodológico – estabelecia-se como critério principal de avaliação das adaptações, 

buscou-se um instrumental teórico capaz de tratar mais adequadamente as interações entre os 

textos envolvidos. Estudioso de interesse multidisciplinar, Stam (2000) percebe que a 

adaptação fílmica deve ser entendida como uma tradução, tomando como tradução, 

obviamente, as teorias que destacam a mediação como elemento precípuo do processo. No 

entanto, adepto do que denominou de “cubismo teórico” (STAM, 2003), o autor acredita 

também ser indispensável pensar as adaptações a partir de outros ângulos e matrizes teóricas. 

Para tanto, Stam reúne em sua reflexão um quadro diversificado de idéias que inclui as áreas 

da literatura e do cinema. 

Assim, distanciado dos enfoques calcados na hierarquização, Stam ressalta as trocas e 

articulações possíveis entre os textos literário e fílmico. Segundo o autor, as interações entre 

obra literária e adaptações fílmicas dela decorrentes, são fundadoras de uma teia de novas 

relações que envolvem outros textos e seus contextos de produção, formando um conjunto de 

variados diálogos que se articulam em um movimento de permanente transformação. Por isso, 

o autor afirma que a adaptação fílmica “[...] pode ser considerada uma orquestração de 

discursos, talentos, e sistemas, uma construção híbrida mesclando diferentes mídias, discursos 

e colaborações” 27 (STAM, 2005, p. 9). Dessa compreensão resulta sua sugestão de utilizar a 

noção de dialogismo, de Mikhail Bakhtin, bem como alguns conceitos que dela decorreram na 

apreciação das adaptações. Partindo da noção bakhtiniana, ampliamos o debate para abranger 

as conclusões de Kristeva e Genette que, embora não tenham sido elaboradas com vistas à 

análise das adaptações fílmicas, oferecem reflexões bastante apropriadas para esse campo de 

estudo.   

O termo dialogismo foi cunhado por Mikhail Bakhtin e constitui um conceito central de 

sua teoria. A complexa obra do teórico, a polêmica em relação à autoria de alguns dos textos a 

ele atribuídos,28 e o fato de que boa parte dos conceitos que formam o pensamento do autor 

                                                 
27 “[...] can be seen as an orchestration of discourses, talents, and tracks, a “hybrid” construction mingling 
different media and discourses and collaborations”. (STAM, 2005, p. 9). 
28 Não pretendemos aqui tomar partido na polêmica sobre a autoria dos textos imputados ao linguista Valentin 
Voloshinov e ao teórico literário Pavel Medvedev. Assim, optamos por “aceitar” a autoria/co-autoria de Bakhtin 
no que se refere a todas as obras do círculo de Bakhtin porque entendemos que as possíveis “incongruências” 
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refere-se uns aos outros, tornam difícil a tarefa de explicar a noção de dialogismo 

resumidamente. Essa concepção é abordada em vários dos trabalhos do autor e sua 

compreensão está ligada a outros de seus conceitos, como enunciação, polifonia e 

heteroglossia. Todavia, a despeito de nos arriscarmos a uma abordagem que banaliza o 

pensamento do autor, buscaremos uma explicação sucinta do conceito. 

O pensamento baktiniano percebe toda comunicação como construída pelas interações 

que se estabelecem entre o falante e seu(s) interlocutor(es); entre estes e o sistema linguístico 

e entre os interlocutores, o sistema linguístico e a situação em que essa comunicação se 

desenvolve. Essas relações constituem-se tanto como elemento formador da linguagem, 

quanto requisito para que seja estabelecido o sentido do discurso. É no entendimento da 

dinâmica dessas articulações que a noção de dialogismo é elucidada, e, dentre as várias 

reflexões do teórico relevantes para sua compreensão, acreditamos que as noções de sujeito, 

enunciado e gênero são as mais significativas.  

Na teoria bakhtiniana, ocorre uma desarticulação do conceito de sujeito, pois ele deixa 

de desempenhar função de “centro” da interlocução, para somente ser constituído na interação 

com o outro. Por esse motivo, a estruturação da noção da intersubjetividade é um dos pilares 

da construção teórica bakhtiniana (FLORES, 1998). Segundo essa ideia, o sujeito (falante e 

interlocutor) é ativo em sua constituição.  

 

[...] [S]endo um eu para-si, condição de formação da identidade subjetiva, é 
também um eu para-o-outro, condição de inserção dessa identidade no plano 
relacional responsável/responsivo, que lhe dá sentido.  
Só me torno eu entre outros eus. Mas o sujeito, ainda que se defina a partir 
do outro, ao mesmo tempo que o define, é o ‘outro’ do outro (SOBRAL, 
2008, p.22).  

 

Dessa forma, é no espaço entre o “eu” e o “outro” que está o sujeito. Dito de outro 

modo, é a partir dessa relação dialógica, da percepção de si e do outro pelo reconhecimento da 

diferença, que os sujeitos constroem a subjetividade, ou melhor, a intersubjetividade.  

Nessa perspectiva, podemos concluir que, para Bakhtin (1986) precisamos do “outro” 

para construir o sentido. As palavras não pertencem a um sujeito somente, mas brotam e 

fenecem na interação com o outro a quem respondem implícita ou explicitamente. Por isso, os 

discursos são dialógicos, pois somente se moldam no espaço das relações intersubjetivas, são 

como uma “resposta” de um locutor para outro. Na visão de Bakhtin, essa “recepção ativa do 

                                                                                                                                                         

entre os conceitos apresentados em obras diversas não interferem na breve apreciação da teoria bakhtiniana 
proposta neste trabalho.   
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discurso de outrem” (BAKHTIN, 1986, p.146) é condição essencial para a existência do 

diálogo. A voz de cada um dos sujeitos envolvidos em uma situação comunicativa poderá, 

ainda, estar saturada de outras vozes, outras interações, outras visões de mundo que a rodeiam 

(polifonia).  

Contudo, é importante salientar que as interações dialógicas não ocorrem apenas nas 

relações entre enunciador e receptor, ou entre estes e suas enunciações. Toda enunciação 

vincula-se intima e necessariamente à situação de sua realização. Como bem explicita Bakhtin 

(1926),  

[n]a vida, o discurso verbal é claramente não auto-suficiente. Ele nasce de 
uma situação pragmática extraverbal e mantém a conexão mais próxima 
possível com essa situação. Além disso, tal discurso é diretamente vinculado 
à vida em si e não pode ser divorciado dela sem perder sua significação.  
A espécie de caracterizações e avaliações de enunciados pragmáticos, 
concretos, que comumente fazemos são expressões tais como ‘isso é 
mentira’, ‘isto é verdade’, ‘isto é arriscado dizer’, você não pode dizer isto’, 
etc. 
[...] Esses julgamentos e avaliações referem-se a um certo todo dentro do 
qual o discurso verbal envolve diretamente um evento na vida, e funde-se 
com este evento, formando uma unidade indissolúvel. O discurso verbal em 
si, tomado isoladamente como fenômeno puramente lingüístico, não pode, 
naturalmente, ser verdadeiro ou falso, ousado ou tímido. 
[...] Assim, a situação extraverbal está longe de ser meramente a causa 
externa de um enunciado – ela não age sobre o enunciado de fora, como se 
fosse uma força mecânica. Melhor dizendo, a situação se integra ao 
enunciado como uma parte constitutiva essencial da estrutura de sua 
significação (BAKHTIN, 1926, p.4-6). 

 

A noção de enunciado combina, portanto, a dimensão linguística e o contexto 

enunciativo, postando-se muito próxima à compreensão corrente de texto (BARROS, 1999). 

Nesse ponto, impossível ignorar o caráter vanguardista da obra de Bakhtin. Ao contestar a 

separação verbal/não verbal, explicitando a impertinência de se conceber uma instância em 

que significados existissem sem contextualização, o autor compõe, na década de 20 do século 

passado, uma abordagem da linguagem que somente floresceria algum tempo depois. Em face 

disso, Bakhtin é considerado um precursor de muitos temas linguísticos do tempo presente, 

tendo sido definido como um “proto-pós-estruturalista” (STAM, 2003, p. 17). 

Assim, a marca do dialogismo apresenta-se nas conexões do verbal e do não-verbal (na 

situação comunicativa), além de se manifestar, ainda, na articulação destes com um contexto 

mais amplo: o contexto histórico. Os enunciados relacionam-se, então, a diferentes idades 

sociais por meio de outros enunciados precedentes e ulteriores criando uma rede na qual 

discursos se movimentam. Desse modo, concluímos que é da natureza do enunciado ser social 

e histórico (BRAIT; MELO, 2008). 
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Importa realçar, ainda, a menção de Bakhtin (1986) a outro elemento integrante da 

enunciação: a carga ideológica. O autor entende que existe um encadeamento entre estruturas 

sociais, ideologia e linguagem. Por isso, Bakhtin observa que alguma modificação nas 

estruturas sociais e, consequentemente, na ideologia, ecoaria, de alguma forma, na linguagem. 

O teórico defende que a palavra é “fenômeno ideológico por excelência” (1986, p. 36), porque 

decorre de sentido vivencial. Nossa reação a elas depende da repercussão que, 

ideologicamente, causaram-nos. Desse modo, sustenta que não dizemos palavras, “mas 

verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou 

desagradáveis, etc” (BAKHTIN, 1986, p. 95). 

Podemos dizer, portanto, que, para Bakhtin, a enunciação é formada por uma série de 

relações que incorporam as noções de espaço, tempo e valor. Qualquer palavra já nasce se 

constituindo em resposta a algo dito anteriormente e se projetando para alguém que pretende 

atingir. Estabelece-se, então, um diálogo, pela relação entre diferentes sujeitos, diferentes 

“centros de valor” inseridos em um contexto histórico e social. O que esses sujeitos dizem não 

é neutro, uma vez que trazem uma série de valores, e, ao serem proferidos, gerarão outros 

posicionamentos valorativos. Nada que eles digam será original, pois, no dito “se cruza o já-

dito no/do diálogo social” (FLORES, 1998, p.23).  

Outro aspecto do pensamento bakhtiniano cuja compreensão revela-se bastante valiosa é 

a noção de gênero discursivo. Com Bakhtin (1998), o estudo dos gêneros abandona seu viés 

classificatório típico das definições platônicas e aristotélicas – onde cada gênero possui 

espaço bem delimitado – para assumir campo mais plural, uma vez que incorpora uma série 

de formulações discursivas que vão da comunicação trivial (gêneros primários), a 

manifestações culturais mais elaboradas (gêneros secundários). O autor afasta-se das 

compartimentalizações fixas (retórica e poética), para privilegiar o estudo da prosa (prosaica), 

especialmente o romance, seu gênero favorito. Contudo, o destaque dado ao romance não 

advém apenas de seu prestígio cultural, senão devido ao fato de que ele se constitui como 

espaço onde podemos encontrar o diálogo entre os mais diversos gêneros, entre grande 

variedade de realizações discursivas híbridas.  

Ponto essencial na discussão dos gêneros é sua imbricação com a cultura. Os gêneros 

possuem existência orientada pela noção de espaço e tempo. Nessa perspectiva, como 

elementos do sistema cultural, dialogam com gêneros contemporâneos e de outros períodos. 

Surgem a partir de determinados contextos sociais e históricos, no interior de certas tradições, 

estabelecendo, porém, relações com períodos anteriores e subsequentes. Como afirma Irene 

Machado (2008, p.159), “[...] o gênero tem uma existência cultural, eliminando, portanto, o 



87 

 

 

nascimento original e a morte definitiva”. Assim, não são originais, nem tampouco irão 

desaparecer, mas se transformarão pelo contato com gêneros de outras esferas sociais e de 

períodos diversos.  

A reflexão bakhtiniana sobre o gênero, tal como sua compreensão dos enunciados, irá 

alcançar um universo não limitado à área linguístico-literária, isto é, à esfera da palavra. Essa 

expansão permite que possamos incluir, na discussão, outras realizações discursivas, como os 

filmes. Correlatamente, ao comentar acerca dos enunciados, Stam (2003) observa que 

qualquer conjunto de signos (incluindo os filmes) pode se constituir como um enunciado. 

Como examinamos, os enunciados constroem os sentidos pelo diálogo com outros enunciados 

de seus contextos sociais, bem como pela interação com aqueles de diferentes contextos 

históricos. Além disso, devemos lembrar que eles são ideológicos, pois sempre provocam em 

nós uma reação, um posicionamento valorativo. Desse modo, em termos de possibilidades 

dialógicas, os filmes, e, consequentemente, as adaptações, irão se relacionar com inúmeros 

outros enunciados culturais sejam eles contemporâneos ou não. Ao recordarmos a similitude 

entre a noção bakhtiniana de enunciado e a visão contemporânea de texto, entendemos porque 

Stam declara que a noção de dialogismo impõe a qualquer texto, inclusive o fílmico, a ideia 

de que sua composição é formada por “uma interseção de superfícies textuais” (2003, p. 226). 

Começa, então, a se delinear a relação entre dialogismo e intertextualidade. 

Com apoio, sobretudo, dos estudos bakhtinianos, na década de 60 do século XX, Julia 

Kristeva (2005) concebe a noção de intertextualidade. O conceito proposto foi orientado pelas 

investigações da autora na esfera da semiótica, não sendo, portanto, aplicável exclusivamente 

no campo literário. A repercussão de sua teoria, contudo, vinculou-se, notadamente, a essa 

esfera do conhecimento. Kristeva interessava-se pela maneira como os textos eram permeados 

de signos e discursos da cultura da qual participavam. A autora percebia sistemas artísticos 

(música, teatro, dança, por exemplo) como um mosaico dinâmico no qual se entrecruzavam 

inúmeros textos e procurava entender como eles abrangiam e respondiam a outros textos no 

próprio momento de sua constituição. 

Em A palavra, o diálogo e o romance, Kristeva (2005) comenta, entre outras questões, a 

colaboração de Bakhtin na transformação da maneira de se fazer uma análise literária. 

Segundo a autora, Bakhtin promove a “dinamização do estruturalismo” (KRISTEVA, 2005, 

p. 66), ao substituir um paradigma em que o analista se restringe a um tratamento estatístico 

do texto, para um padrão em que a estrutura literária “não é” (2005, p. 66), senão “se 

constitui” em relação à outra estrutura. Em outras palavras, a análise deixa de enfocar a 

estrutura do texto, para destacar sua estruturação. Tal modificação somente é possível em face 
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do entendimento bakhtiniano de que a palavra literária não possui um sentido fixo, mas 

dialoga com a escritura do autor, do leitor, do personagem e dos contextos culturais 

envolvidos. Em razão desse aspecto, Kristeva considera que Bakhtin dispõe o texto na história 

e em um contexto social, evidenciando a inserção do escritor nesse mesmo momento e 

espaço, ao mesmo tempo em que o toma como um leitor desse contexto. Nesse sentido, a 

teórica acredita que o texto literário é duplo, pois sempre se institui como escritura e leitura. 

De acordo com Kristeva (2005), escritor, destinatário e textos exteriores são as 

dimensões do espaço textual. Tais elementos estabelecem um diálogo no qual podemos 

perceber tanto as relações da palavra literária com o escritor e o leitor (eixo horizontal), 

quanto sua ligação com textos sincrônicos e anteriores (eixo vertical). Nessa perspectiva, a 

autora afirma: “[...] o eixo horizontal (sujeito-destinatário) e o eixo vertical (texto-contexo) 

coincidem em revelar um fato maior: a palavra (o texto) é um cruzamento de palavras (de 

textos) onde se lê, pelo menos, uma outra palavra (texto)” (KRISTEVA, 2005, p. 68). Por fim, 

arremata: “[...] todo texto é absorção e transformação de um outro texto. Em lugar da noção 

de intersubjetividade, instala-se a de intertextualidade, e a linguagem poética lê-se pelo menos 

como dupla” (2005, p. 68).    

Seja pela análise do dialogismo bakhtiniano, seja pela noção de intertextualidade, o  

texto é percebido como o resultado de interseções. No entanto, esses cruzamentos não estão 

limitados à percepção filológica de que se trata de uma mera influência de um texto antigo. 

Barthes (2004b) confirma que intertextualidade, em vez de influência, expõe a própria 

natureza intertextual dos textos, ou seja, todo texto é necessariamente um intertexto. 

Intertextualidade não deve ser limitada a uma questão de fonte, pois a partir da crítica pós-

moderna a “origem” sequer existe. Ou ainda, conforme assinala Barthes (2004a, p.69), “o 

escritor só pode imitar um gesto sempre anterior, jamais original; [...]”. Diante disso, Stam 

(2003) afirma: 

 
[os] textos são todos tecidos de fórmulas, citações conscientes e 
inconscientes, combinações e inversões de outros textos. Em seu sentido 
mais amplo, o dialogismo intertextual se refere às possibilidades infinitas e 
abertas produzidas pelo conjunto de 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 (STAM, 
2003, p. 226). 

 

A intertextualidade ocorre, portanto, tanto de forma manifesta, quando a referência ao 

outro texto é declarada; quanto de forma por vezes não evidente, mas que a compreende como 



89 

 

 

parte composicional da própria noção de texto lato sensu. A partir desse comentário de Stam, 

constatamos que a noção de intertextualidade pode revelar diferentes domínios.   

Em seu exame acerca do conceito, Tiphaine Samoyault (2008) salienta as compreensões 

distintas que o termo intertextualidade tem suscitado. Segundo a autora, o surpreendente 

aumento do número de definições trouxe consigo a dificuldade em se precisar seus contornos, 

traço que lhe permite referir-se à noção de intertexto como instável. No âmbito da literatura, 

duas acepções bem diversas têm prevalecido: em sentido mais amplo, seria a noção mais 

abstrata que se reporta ao “mosaico de sentidos e de discursos anteriores” (SAMOYAULT, 

2008, p. 13); em interpretação mais específica, seria a forma de retomada de textos anteriores 

(citação, alusão, pastiche, etc).  

Existe a ascendência do entendimento bakhtiniano a respeito da palavra – e da 

multiplicidade de discursos que ela congrega – na concepção mais extensiva da 

intertextualidade. Samoyault (2008) observa que, quando a noção de dialogismo enfatiza a 

abertura à palavra do “outro” sujeito, abre também para o “outro” texto, “outro” conjunto de 

textos, para a “outra” literatura, permitindo, então, a interação da “literatura com sua própria 

historicidade” (SAMOYAULT, 2008, p. 22).  Nesse sentido, a autora considera existir uma 

confluência entre as noções do dialogismo baktiniano e da intertextualidade, podendo, os 

conceitos ser entendidos como sinônimos. Porém, nem todos os estudiosos compartilham 

desse entendimento.  

No que concerne a concepção mais limitada do termo, Samoyault (2008) explica que a 

noção reduz-se a uma espécie de instrumental de análise que orienta o leitor na tarefa de 

desvelar os traços de vinculação direta com outros textos. Muitos dos autores que criticam o 

conceito de intertextualidade o fazem referindo-se a essa “intertextualidade de superfície” 

(SAMOYAULT, 2008, p. 24). José Luiz Fiorin (1999), por exemplo, ressalta, pela via da 

contraposição hierarquizada, a diferença entre a noção fecunda e complexa do dialogismo e o 

conceito pobre e indefinido de intertextualidade. Para o autor, a compreensão da 

intertextualidade – inserção de um texto em outro – impõe a assimilação da ideia de 

interdiscursividade – processo em que aspectos temáticos e representativos de um discurso 

participam da constituição de outro. Ambos os conceitos dizem respeito à bivocalidade, ou 

seja, referem-se à existência de outra voz sob aquela de quem enuncia. No entanto, enquanto a 

interdiscursividade pode existir sem intertextualidade, esta aponta, obrigatoriamente, para 

outros discursos, sendo, por isso, dependente. 

Interpretação similar à de Fiorin é a apresentada por Gunhild Agger (1999). A estudiosa 

também considera o conceito de intertextualidade impreciso, confuso e, ao mesmo tempo, 
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indispensável. Ao justificar sua opinião, alega que a grande circulação de textos em âmbito 

global obriga-nos a pensar acerca das relações entre eles, porém, percebe que a aplicação do 

conceito de Kristeva determina a geração de tipologias e divisões. As razões apresentadas 

pela autora demonstram, claramente, que sua perspectiva da noção de intertextualidade é mais 

restritiva.  

Esclarecidas as duas dimensões mais conhecidas do termo – texto em que muitas 

“vozes” são ouvidas, sem possuir nenhum intertexto definível, e texto que se relaciona 

diretamente a outros textos – Samoyault (2008) acredita que os usuários devem precisar a 

extensão adotada do conceito. A autora sugere ainda que, na esfera ampliada, mantenha-se o 

uso do termo dialogismo. No que diz respeito à segunda forma de compreensão, aquela em 

que referências diretas são analisadas, a estudiosa percebe duas possibilidades de análise: a de 

viés “tipológico e descritivo” (2008, p. 44) e aquela em que o leitor “cria suas próprias 

associações” (SAMOYAULT, 2008, p. 44).  

Sem dúvida, é preciso reconhecer que a restrição da intertextualidade à mera relação 

direta entre textos constitui uma flagrante incompreensão do conceito. Todavia, a aceitação 

dessa premissa, não significa a anulação da possibilidade de uma intertextualidade mais 

literalmente compreendida, ou seja, as duas acepções podem perfeitamente coexistir. Todo 

texto dialoga, de alguma maneira, com outros textos – exista ou não uma referência direta – e 

a configuração dessa referência clara não apaga, em hipótese alguma, o fato de que o texto é 

intertexto. Logo, os sentidos não são excludentes. Propostas de exame de relações 

intertextuais podem ser efetuadas em relação a ambas as concepções, sendo forçoso admitir, 

entretanto, que a acepção mais específica fornece, pela natureza das relações, um instrumental 

mais bem definido.  

Deixamos claro, então, que, nesta proposta investigativa, endossamos a visão extensiva 

da intertextualidade. Mesmo sem uma referência direta, qualquer texto apontará para outros, 

pois, toda palavra carrega a palavra do “outro”, ou ainda, como declara Samoyault (2008, p. 

43), “o texto faz ouvir várias vozes sem que nenhum intertexto seja explicitamente 

localizável”. No entanto, é evidente que a noção também pode ser usada para definir as 

conexões notórias entre textos. Dessa maneira, validamos a possibilidade de que as duas 

noções possam coexistir. Vale salientar, contudo, que neste trabalho propomo-nos a investigar 

obras em que as referências intertextuais são, na maioria das vezes, diretas. Por isso, 

entendemos ser imprescindível fazer uso de um quadro teórico que ofereça elementos para 

uma análise do fenômeno em sua acepção restritiva.  
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Para Julie Sanders (2006), qualquer manifestação de intertextualidade constituir-se-á 

por meio dos movimentos de “adaptação” e “apropriação”. Inicialmente, a fala de Sanders 

(2006) na obra Adaptation and appropriation parece realmente se moldar às reflexões pós-

estruturalistas acolhidas nesta tese. Na discussão de “como a arte cria a arte, ou como a 

literatura é feita pela literatura”29 (SANDERS, 2006, p. 1), a estudiosa, além de mencionar 

alguns esteios do pensamento derridiano, como a crítica à origem e à autoria, dedica-se a 

comentar a intertextualidade a partir da contribuição de Kristeva e Barthes. Ademais, a autora 

questiona o tão combalido discurso da fidelidade, louvando, simultaneamente, os processos de 

colaboração e hibridação entre os textos. Porém, tão logo dedicamos ao texto um olhar mais 

atento, percebemos algumas incongruências no posicionamento por ela assumido. 

Segundo a autora, as adaptações sempre indicam uma ligação com um “texto-fonte” dos 

quais elas são uma espécie de (re)visão e/ou de comentário. Assim, toda reinterpretação de 

textos em novos contextos, seja por meio da alteração de ambiente cultural ou histórico, são 

exemplos de adaptação. Similarmente, Sanders declara que são adaptações os textos 

resultantes de tentativas de simplificação visando a grandes audiências, ainda que não ocorra 

mudança de gênero textual. Mas, de acordo com a teórica, o texto decorrente de uma 

apropriação não mantém com sua fonte uma relação tão estreita. Ela afirma que, em 

comparação com a adaptação, a apropriação representa um afastamento mais contundente em 

relação à fonte em direção a novos domínios e/ou espécies de produtos culturais.  

É curioso perceber que a proposta de análise das relações intertextuais sugerida por 

Sanders utiliza uma série de ideias próprias do campo da tradução. Nesse sentido, podemos 

dizer que, para a autora, todo texto, além de intertexto, é tradução de textos anteriores. Como 

tradução não é sinônimo de igualdade, mas de recriação, a comparação parece muito 

pertinente. Assim, tal como os textos dialogam com (inter)textos e contextos anteriores, o 

texto resultante da atividade tradutória, relaciona-se, igualmente, com outro texto e contexto. 

Entretanto, ao comentar exemplos de intertextos que se organizam pela adaptação e pela 

apropriação, Sanders permite que vislumbremos algumas incoerências em sua argumentação.  

No que se refere ao conceito de adaptação, Sanders confere grande destaque às 

adaptações fílmicas, utilizando-as como exemplos de atividade intertextual. Mesmo 

afirmando contrapor-se a julgamentos que classificariam as adaptações fílmicas como ‘boas’ 

ou ‘ruins’, e admitindo a inadequabilidade da noção de ‘fidelidade’ como critério de avaliação 

– uma vez que os (inter)textos resultam de procedimentos engajados no acréscimo, 

                                                 
29 “[...] how art creates art, or how literature is made by literature”. (SANDERS, 2006, p. 1). 
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comparação, reescrita, inovação, comentário e bricolage, constituindo-se, portanto, como uma 

“resposta” a vários textos anteriores – a autora demonstra apoiar obliquamente esse 

raciocínio.  

Primeiramente, recordemos que Sanders entende como um dos procedimentos típicos da 

adaptação os processos de transformação de textos em que haja aproximação e atualização. 

No caso das apropriações, o “original” conserva-se a maior distância e a ligação com o “texto-

fonte” não é clara. Assim, a própria diferenciação entre os conceitos de adaptação e 

apropriação, feita a partir da ideia de “proximidade” ou “afastamento” em relação ao “texto-

fonte”, revela-se duvidosa, uma vez que faz repercutir a discussão da “fidelidade” a uma 

mensagem, isto é, uma essência que constituiria esse “texto-fonte”.   

Quando partimos para os exemplos de adaptação e apropriação apresentados pela 

autora, sua argumentação fica ainda mais confusa. Como exemplo de adaptação, cita a 

adaptação fílmica de Hamlet; e como exemplo de apropriação, West Side Story. Cabe, então, a 

pergunta? West Side Story também não seria uma aproximação e atualização da peça 

shakespeariana? E com relação a Hamlet, a simples menção ao título da obra “original” já 

seria suficiente para garantir sua classificação como adaptação? O filme Hamlet, quando 

adaptado em outro momento histórico, também não irá, de alguma maneira, atualizar a peça? 

Como podemos perceber, a sugestão de Sanders mostra-se questionável. 

Por fim, ao examinar a noção de apropriação, Sanders questiona se obras que se 

reportam a outras deveriam abertamente admitir a “inspiração”. Na tentativa de dirimir sua 

dúvida, a autora analisa o caso de Graham Swift, escritor acusado de plagiar obra de William 

Faulkner. Swift admite ter sido influenciado pela obra de Faulkner e defende-se da denúncia 

declarando ter feito uma homenagem ao escritor. É verdade que Sanders intercede em favor 

de Swift, lembrando que empréstimos fazem parte do processo artístico, todavia, entendemos 

que até a própria abordagem da questão, nos termos de plágio ou homenagem, vai de encontro 

a toda discussão trazida pela pós-modernidade. Como construir uma noção, como a 

apropriação, fincada no entendimento de que é uma forma de intertextualidade – estando, 

portanto, necessariamente ligada a outros textos – e supor que é “cópia” de um “original”? 

Essa forma de percepção da questão presta-se a afiançar a noção de autoria primeira e 

original, tão contestada neste trabalho, e abala as próprias bases da noção de intertextualidade.  

Outro exemplo de possibilidade interpretativa das relações entre textos é a proposta por 

Gérard Genette (1997).  Na obra Palimpsestes: la littérature au second degré,
30 o teórico 

                                                 
30 Utilizamos neste trabalho a obra traduzida para o inglês Palimpsests: literature in the second degree.  
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afirma que o objeto do estudo da poética não é propriamente o texto, mas “sua ligação textual 

com outros textos”31 (GENETTE, 1997, p.ix). A metáfora do texto literário como um 

palimpsesto aponta para duas direções, pois, evoca tanto a raspagem das mensagens 

anteriores, como a presença concomitante desses outros textos. Assim, a raspagem não 

significa completo apagamento e, a escrita do texto posterior vai, de alguma forma, revelar 

rumores dos textos precedentes. O palimpsesto propõe o diálogo entre as vozes dos textos 

passados com o texto presente e indica que este último, a partir do diálogo com os anteriores, 

fomentará novos diálogos com textos futuros o que, destarte, congrega, simultaneamente, as 

ideias de transitoriedade e de constante rememoração. 

Genette (1997) sugere, para designar a relação entre textos literários, o termo 

transtextualidade, justificando a escolha no fato de que o termo elabora melhor a noção da 

“transcendência textual do texto”32 (1997, p. 1), isto é, “tudo que coloca um texto em relação, 

seja de maneira óbvia ou oculta, com outros textos”33 (GENETTE, 1997, p.1). Observamos, 

então, que o que Kristeva chama de intertextualidade é nomeado por Genette de 

transtextualidade. O autor propõe, então, uma taxonomia que designa cinco tipos de relações 

transtextuais: intertextualidade, paratextualidade, metatextualidade, hipertextualidade e 

arquitextualidade. Essas categorias são classificadas e apresentadas em uma sequência que 

aprecia seus graus de abstração e abrangência em uma escala crescente. 

A primeira relação de transtextualidade é a intertextualidade, definida como “uma 

relação de co-presença entre dois textos ou entre vários textos: [...] a presença real de um 

texto no interior de outro”34 (GENETTE, 1997, p. 1-2). A forma mais explícita e canônica de 

se verificar a intertextualidade seria a citação direta. Haveria, ainda, o plágio, que embora não 

declarado, constitui-se como exemplo de intertextualidade, e a alusão.  

A paratextualidade refere-se aos títulos, subtítulos, prefácios, posfácios, notas, 

epígrafes, prólogos, ilustrações, capa de uma obra literária, ou seja, é a relação que se 

estabelece entre o texto propriamente dito e esses diversos tipos de texto que o envolvem e a 

ele se referem, ajudando a constituir a obra literária. 

Por metatextualidade, compreende-se o comentário. No comentário, um texto vincula-se 

a outro sem a necessidade de uma citação direta ou sequer de menção explícita. 

                                                 
31 “[...] its textual links with other texts”. (GENETTE, 1997, p.ix).   
32 “[...] textual transcendence of the text”. (GENETTE, 1997, p.1). 
33 “[...] all that sets the text in a relationship, whether obvious or concealed, with other texts”. (GENETTE, 1997, 
p.1).  
34 “[...] a relationship of copresence between two texts or among several texts: […] the actual presence of one 
text within another”. (GENETTE, 1997, p.1-2). 



94 

 

 

A quarta categoria de transtextualidade é a hipertextualidade, entendida como “qualquer 

relação que une um texto B ([...] hipertexto) a um texto anterior A ([...] hipotexto), sobre o 

qual ele se incorpora de forma diferente do comentário”35 (GENETTE, 1997, p.5). Para o 

autor, a hipertextualidade refere-se a uma relação de transformação do hipotexto. Tal 

transformação poderia ser direta, ou indireta. Neste último caso, a transformação denominar-

se-ia “imitação”. Mais adiante, iremos nos estender acerca desse conceito, uma vez que se 

trata da categoria que utilizaremos na análise do corpus de nossa pesquisa. 

Finalmente, a arquitextualidade diz respeito à relação “silenciosa” entre textos. Nessa 

categoria não existe evocação de um texto em outro. A relação entre eles se configura apenas 

pelos títulos ou subtítulos que podem indicar um gênero literário. Assim, um autor poderá 

decidir se gostaria ou não de classificar sua obra diretamente ao escolher para seu título ou 

subtítulo uma palavra como “ensaio”, “romance”, “poema”. Poderá também, se desejar, 

escolher quaisquer dessas palavras para evocar uma relação irreal entre sua obra com o gênero 

escolhido, ou ainda utilizar sua escolha para criar um efeito qualquer, como um efeito de 

sátira, por exemplo.  

Genette (1997) adverte, no entanto, que os tipos de transtextualidade não devem ser 

encarados como definições absolutas e estanques. As categorias podem desenvolver uma série 

de relações entre si, o que ocorre com grande frequência. O autor oferece alguns exemplos 

dessas possibilidades de contatos e sobreposições. Assim, um metatexto, frequentemente, faz 

uso de citações diretas ou indiretas (intertextualidade), ou ainda, possui em seu título e 

subtítulo pistas que se referem ao texto com o qual se relaciona (paratextualidade e 

arquitextualidade). Um hipertexto, ou seja, um texto que se relaciona a um anterior pela 

transformação poderá operar essas transformações como forma de enaltecer ou criticar o texto 

com o qual se relaciona (metatextualidade). Enfim, as possibilidades são as mais variadas, não 

nos cabendo aqui elencar exaustivamente todas elas.  

Além da ressalva acerca das relações entre as categorias de transtextualidade, Genette 

(1997) esclarece que, mais que classes ou estratos, as formas de transtextualidade são, na 

verdade, aspectos da textualidade. Afinal, para o autor, não existe texto que de alguma forma 

não se reporte a outro(s) texto(s). Dessa maneira, o autor avaliza as considerações de Kristeva 

e sua concepção abrangente de “intertextualidade”, apesar de fazer uso de outra nomenclatura. 

No que se refere à hipertextualidade, Genette (1997) define melhor esse aspecto da 

textualidade, ao afirmar que  
                                                 

35 “[...] any relationship uniting a text B ([...] hypertext) to an earlier text A ([…] hypotext), upon which it is 
grafted in a manner that is not that of commentary ” (GENETTE, 1997, p.5). 
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[...] um texto B, mesmo não falando nada acerca de um texto A, mas sendo 
incapaz de existir, como tal, sem o texto A, do qual se origina por meio de 
um processo que provisoriamente defino como transformação, e que 
conseqüentemente o evoca mais ou menos perceptivelmente sem 
necessariamente falar sobre ele ou citá-lo. 36 (1997, p.5). 

 

Apoiado nessa definição, Genette (1997) afirma que as transformações diretas podem 

ser simplesmente de transposição da mesma ação do texto literário, para outro período, como 

o caso da relação entre a Odisséia e Ulisses. Por sua vez, uma mudança indireta seria a que se 

estabelece, por exemplo, entre a Odisséia e Eneida. Neste último exemplo, segundo o autor, 

haveria uma imitação, pois Virgílio narra outra história, tendo como modelo formal e temático 

a história de Homero. Assim sendo, Genette (1997) conclui que a imitação é uma forma mais 

complexa de transformação. O teórico acredita que, para processar a transformação direta de 

um texto literário, bastaria “um gesto simples e mecânico”37 (GENETTE, 1997, p. 6), como 

remover algumas páginas. A imitação, no entanto, requer que se estabeleça entre o hipotexto e 

o hipertexto um estágio mediador. Grosso modo, Genette coloca a questão da seguinte forma: 

“Joyce conta a história de Ulisses de maneira diferente de Homero, e Virgílio conta a história 

de Enéas à maneira de Homero”38 (1997, p. 6). 

Após tais considerações, Genette (1997, p.28) apresenta uma classificação para as 

práticas de transformação e de imitação, sem deixar de reforçar a idéia de que essas práticas 

possam ocorrer de forma híbrida em um mesmo hipertexto.  

 

          Atmosfera 
Relação 
 

 
Divertido 

 
Satírico 

 
Sério 

Transformação Paródia Disfarce Transposição 
Imitação Pastiche Caricatura Adulteração 

 
Quadro 1 

Classificação das práticas de imitação por Genette. 
 

De maneira sucinta, podemos definir cada uma das práticas. A paródia implica uma 

modificação mínima que pode ser reduzida a um princípio mecânico, como a permuta lexical, 

                                                 
36 “[...] text B not speaking of text A at all bur being unable to exist, as such, without A, from which it originates 
through a process I shall provisionally call transformation, and which consequently evokes more or less 
perceptibly without necessarily speaking of it or citing it. “(GENETTE,  1997, p. 5).  
37 “[...] a simple and mechanic gesture.” (GENETTE, 1997, p. 6). 
38 “[...] Joyce tells the story of Ulysses in a manner other than Homer’s, and Virgil tells the story of Aeneas in 
the manner of Homer.” (GENETTE, 1997, p. 6).  
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por exemplo. O disfarce ocorre a partir de uma única transformação estilística (trivialização). 

O pastiche, a caricatura e a adulteração são apenas variações produzidas na prática da 

imitação. Vale ressaltar, contudo, que, muitas vezes, a distinção entre as práticas de 

transformação e imitação não possuem fronteiras bem definidas. 

Das práticas hipertextuais apresentadas acima, Genette (1997) defende que a 

transposição é a mais importante e justifica a afirmação tendo como esteio uma série de 

exemplos de trabalhos histórica e esteticamente relevantes. Para o autor, da transposição pode 

surgir um hipertexto grandioso, “cuja amplitude textual e ambição estética e/ou ideológica 

pode mascarar e até mesmo ofuscar seu caráter hipertextual”39 (GENETTE, 1997, p. 213). O 

teórico apresenta, então, uma subdivisão das transposições em transformação temática, 

transvocalização e transferência espacial, enfatizando, mais uma vez, o caráter não-

hierárquico da classificação.  

Está claro que o repertório de articulações entre textos elencado por Genette não exaure 

– até porque não se propõe a isto – todas as possibilidades de relações entre textos. Entretanto, 

é inegável que fornece relevante contribuição para a análise dessas conexões. A 

sistematização não exprime uma delimitação entendida como fixação das interpretações. 

Apenas oferece parâmetros para o exame das trocas entre textos. Apesar de o enfoque possuir 

caráter classificatório, sua abordagem não contradiz a possibilidade de que as articulações se 

estabeleçam em um nível bem mais amplo e genérico.  

A taxonomia apresentada diz respeito às relações entre obras literárias, mas Stam (2005) 

defende que a categorização proposta pelo estudioso francês possa ultrapassar o âmbito da 

investigação puramente literária e se estender para a análise das adaptações fílmicas. Stam 

acredita que a categoria genettiana de hipertextualidade – manifestação de derivação entre 

obras – é a que mais se presta à análise das relações que se estabelecem entre obra literária e 

adaptação fílmica. De acordo com o autor, adaptações fílmicas são “hipertextos derivados de 

hipotextos pré-existentes que foram transformados por operações de seleção, amplificação, 

concretização e atualização”40 (STAM, 2005, p. 31). Tais transformações serão sempre 

mediadas por questões ideológicas, econômicas e culturais.  

Stam (2005) destaca, ainda, a noção do hipertexto como o resultado de uma (re)leitura 

do hipotexto. Essa perspectiva confere ao hipotexto a possibilidade de gerar inúmeros 

                                                 
39 “[...] whose textual amplitude and aesthetic and/or ideological ambition may mask or even completely 
obfuscate their hypertextual character” (GENETTE, 1997, p. 213).  
40 “[...] hypertexts derived from pre-existing hypotexts which have been transformed by operations of selection, 
amplification, concretization, and actualization” (STAM, 2005, p. 31). 
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hipertextos, ou seja, inúmeras reescrituras. Percebemos aqui um contato entre a noção de 

reescritura de Lefevere e a categoria da hipertextualidade definida por Genette. Tal como 

Lefevere, que defende a percepção da reescritura como conceito mediado por questões 

culturais, históricas e econômicas, a noção de hipertextualidade, ou seja, de transformações do 

hipotexto em hipertexto, também irá lidar com a adaptação a partir da idéia de que se trata de 

uma obra resultante de decisões que respondem a restrições no âmbito da produção (políticas 

ou econômicas), até as predileções autorais e ao público a quem se destina, entre outros 

aspectos.   

Também devemos atentar, como afirma Stam (2003), para o fato de que cada hipertexto 

poderá evocar não apenas uma obra, mas várias delas. Nesse sentido, uma adaptação fílmica, 

poderá dialogar não apenas com a obra literária de partida, mas ainda com mais de uma obra 

literária, ou até mesmo com outras adaptações produzidas anteriormente. Isso sem mencionar 

as possibilidades que indicam o caminho inverso, ou seja, a possibilidade de filmes gerarem 

obras escritas. Os questionamentos da idéia de que existe apenas um texto de partida 

inscrevem, no processo da adaptação fílmica, a marca da constante reciclagem e 

transformação, isto é, do diálogo permanente com outras obras. Como afirma Cartmell 

(1999), é necessário “abrir os estudos de adaptação e estender às adaptações tela–texto, como 

também às adaptações variadas em que a multiplicidade de fontes não é algo a ser lamentado, 

mas comemorado”41 (1999, p. 28). 

Nesse ponto da discussão, podemos perceber uma confluência entre as esferas teóricas 

tão variadas que fazem parte desta pesquisa. Tanto as discussões a respeito da noção de 

reescritura, quanto o debate acerca das relações entre textos, instituem-se como 

circunvoluções em torno do papel dos aspectos sociais, culturais e ideológicos envolvidos na 

produção de sentido. O questionamento do sentido único e do significado transcendental 

colaborou para um novo entendimento de texto, qualquer que seja ele, incluindo o resultante 

de processo tradutório. O texto é contextualmente construído e ideologicamente orientado, ou 

seja, sua produção e sua leitura apontam para o tempo, o espaço e o montante de obras lidas e 

realizadas com as quais dialoga. Assim, a percepção de Stam (1992, 2000, 2003, 2005) de que 

as adaptações resultam de um processo tradutório, bem como sua sugestão de incorporar 

elementos do dialogismo e da intertextualidade/transtextualidade em seu estudo, demonstram 

ser bastante coerentes. De acordo com o autor, as adaptações não são apenas uma sobrevida 

da obra literária de partida, mas um texto que, como qualquer outro, enreda um conjunto de 
                                                 

41 “[...] to open up the study of adaptation to extend to screen-to-text adaptations, as well as multiple adaptations 
where a multiplicity of sources is not bemoaned but celebrated” (CARTMELL, 1999, p. 28). 
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outros tecidos textuais, constituindo-se, portanto, em um intertexto. Em relação a isso, o autor 

afirma que  

 

[n]oções como ‘dialogismo’ e ‘intertextualidade’ […], ajudam-nos a 
transcender as aporias da ‘fidelidade’ e do modelo diádico origem/adaptação 
que exclui não apenas todos os tipos de textos suplementares, mas ainda a 
resposta dialógica do leitor/espectador. Todo texto e toda adaptação aponta 
para várias direções: para trás, para frente e para os lados. Um texto como 
Don Quixote, por exemplo, aponta retroativamente para o romance de 
cavalaria, lateralmente para Lope de Veja e à frente para Kathy Acker e 
Orson Wells e O homem de La Mancha. 42 (STAM, 2005, p. 27).  

 

Uma vez discutida a moldura teórica que fundamenta nossa percepção da relação 

estabelecida entre obra literária e adaptação fílmica, convém comentar, mesmo brevemente, a 

respeito dos elementos que ajudam a construir seu sentido. Sendo a adaptação fílmica uma 

obra resultante da confluência entre diferentes áreas, não cabe a tentativa de restringir sua 

análise ao emprego de métodos de apenas uma delas. Dessa forma, o exame de adaptações, 

locus do encontro e mescla da literatura e do cinema, não pode se conformar com uma 

investigação calcada no discurso das especificidades, pois os domínios artísticos possuem 

circunscrições porosas e interagem com diversas formas de linguagem. Em face disso, 

afirmamos que as interpretações deverão atentar para a co-participação dos vários sistemas 

semióticos implicados na composição do significado. 

Nessa perspectiva, o conhecimento das possibilidades geradas pelos procedimentos de 

expressão e linguagem do cinema mostra-se bastante útil, uma vez que nos municia para a 

realização de uma análise na medida em que revela o filme como uma realidade artística, 

produto de um olhar subjetivo. A “realidade”, no filme, é construída para exprimir as idéias 

dos realizadores. A câmera tem um papel criador, e o analista deverá atentar para a atuação 

desses elementos e seu resultado. Marcel Martin (2007) elenca como elementos 

cinematográficos fundamentais, os enquadramentos, os planos (conjunto, médio, primeiro 

plano, primeiríssimo plano), os ângulos (plongée e contre-plongée), os movimentos de 

câmera (travellings e panorâmicas) e a montagem. Além desses, Thais Flores Diniz (1998) 

enumera, ainda, a ligação entre os planos (a dissolvência, a fusão de imagens, a tela dividida e 

                                                 
42 “Notions of  ‘dialogism’ and ‘intertextuality,’ […], help us transcend the aporias of ‘fidelity’ and of a dyadic 
source/adaptation model which excludes not only all sorts of  supplementary texts but also the dialogical 
response of  the read spectator. Every text, and every adaptation, points’ in many directions, back, forward, and 
sideways. A text like Don Quijote, for example, points backward to chivalric romance, sideways to Lope de 
Vega, and forward to Kathy Acker and Orson Welles and Man from La Mancha”. (STAM, 2005, p. 27).  
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o corte seco) e, com relação aos movimentos de câmera, a autora menciona aqueles que se 

relacionam à velocidade (câmera lenta e plano acelerado). 

Entendemos que, na análise de uma obra fílmica, além dos elementos que se relacionam 

diretamente à câmera, é importante atentar para o fato de que o filme possui, como afirma 

Stam (2005), múltiplos registros e códigos. Em face disso, uma análise que negligencia som 

(entonação, ruídos e música), signo verbal (legendas, caracteres, fala), mise-en-scène e 

contexto diegético será, no mínimo, parcial. Nesse sentido, Martin (2007) também enumera o 

que define como elementos fílmicos não específicos: iluminação, cor, cenário e figurino. 

Devemos destacar, ainda, que qualquer texto irá se inserir no contexto histórico de sua 

produção. A abordagem da narrativa fílmica está, portanto, intimamente ligada não só ao 

contexto diegético, mas ao contexto do período da elaboração. A análise do contexto da 

adaptação deve considerar, também, o meio de veiculação e a natureza do público.  Ademais, 

a análise de um filme pode significar, como afirmam Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété 

(2002), a necessidade de situá-lo “em uma história das formas fílmicas [...]. [...] [Pois,] como 

os romances, as obras pictóricas ou musicais, os filmes inscrevem-se em correntes, em 

tendências e até em "escolas" estéticas, ou nelas se inspiram a posteriori” (2002, p. 23).  

Mantendo-nos coerentes com a proposta teórica defendida neste trabalho, acreditamos 

que a análise de um texto fílmico deverá, ainda, apontar para as relações que ele trava com 

outros textos, fílmicos ou não. Assim, a adaptação fílmica, reescritura e hipertexto de uma ou 

mais obras de partida, irá com elas dialogar. A adaptação fílmica é reescritura afetada pela 

ideologia e poética, no momento em que suplanta fronteiras culturais e históricas do texto a 

ela anterior. Cabe, então, questionar, até que ponto questões de ideologia e poética 

participaram das escolhas relacionadas à adaptação. Na condição de hipertexto, a adaptação se 

constitui como resultado de uma seleção, amplificação e/ou atualização de um hipotexto. 

Obviamente, todos esses aspectos deverão ser levados em consideração na análise da 

adaptação fílmica. 

Podemos dizer, então, que a análise da adaptação deverá atentar para os elementos 

constitutivos do texto, para a relação entre o texto e outros textos e, finalmente, para a relação 

entre o(s) texto(s) de partida, a adaptação e aspectos “exteriores” que se reportam a eles. 

Nesse sentido, acreditamos que o comentário de Stam (1992) sobre a conexão entre o 

dialogismo bakhtiniano e o fenômeno fílmico pode, ao apresentar uma série de relações 

dialógicas verificadas em um filme, apontar para múltiplos aspectos a serem analisados. 

Segundo Stam,  
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[o] conceito multidimensional e interdisciplinar do dialogismo, se aplicado a 
um fenômeno cultural como um filme, por exemplo, referir-se-ia não apenas 
ao diálogo dos personagens no interior do filme, mas também ao diálogo do 
filme com filmes anteriores, assim como ao “diálogo” de gêneros ou de 
vozes de classe no interior do filme, ou ao diálogo entre as várias trilhas 
(entre a música e a imagem, por exemplo). Além disso, poderia referir-se 
também ao diálogo que conforma o processo de produção específico (entre 
produtor e diretor, diretor e ator), assim como às maneiras como o discurso 
fílmico é conformado pelo público, cujas reações potenciais são levadas em 
conta (STAM, 1992, p. 34). 

 

Por fim, é preciso deixar claro dois aspectos. Primeiramente, em face da natureza 

dinâmica da organização do sentido, nenhuma análise pode pretender ser definitiva. O 

processo de significação é uma cadeia infinita de interpretações que se sucedem no tempo e 

que se formam em diferentes espaços. Assim, conforme acertadamente afirmou Sérgio 

Santana (2008, p. 25), “a adaptação é uma das leituras possíveis do romance, assim como a 

análise é uma das leituras possíveis desse processo”. Além disso, uma vez que o texto 

também é construído pelo olhar do leitor/analista – e não existe sujeito capaz de avaliar 

qualquer texto liberto das circunstâncias sociais, históricas e ideológicas em que essa análise 

se realizou, não podemos supor a existência de uma interpretação forjada sem a interferência 

de juízos de valor. Ainda que tenhamos esboçado alguns parâmetros que mediarão nossa 

análise, tais critérios não são imutáveis e universais, isto é, independentes da situação 

histórica, social e ideológica da leitura, mas moldados para se adequar a reflexões teóricas que 

se desenvolvem e/ou reverberam em nosso tempo.  

Concluída a discussão sobre a nossa compreensão de adaptação fílmica e dos elementos 

significativos para sua análise, passaremos, no próximo capítulo, a analisar a peça 

shakespeariana objeto de nosso exame, Macbeth, enfocando, especialmente, a questão da 

contraposição.  
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3   O TRAÇO   DAS    OPOSIÇÕES    EM    SHAKESPEARE   E   SUA 

 ORGANIZAÇÃO EM MACBETH  

 

Esta solicitação sobrenatural não pode ser má e não pode  
ser boa...  Se for má, por que me deu ela um penhor de  

sucesso começando por uma verdade? Sou Barão de Cawdor...  
Se for boa, por que ceder a uma sugestão cuja hórrida imagem  
eriça meus cabelos de pavor  e  faz que meu coração tão firme 

 bata em minhas  costelas contrariamente  às leis da Natureza?  
Os temores do presente são menos horríveis do que os que 

 inspira a imaginação! Meu pensamento, onde o assassinato  
não passa ainda de um sonho, comove  a tal ponto   

o pobre reino de minha alma que toda faculdade de  
agir fica sufocada entre conjecturas e somente existe  

para mim aquilo que não existe!  
 

William Shakespeare 
Macbeth (Ato I, Cena III).

1 
 

 

Em Noite de reis, o duque Orsino exclama, ao presenciar o encontro dos irmãos Viola e 

Sebastian: “[u]m só rosto, uma só voz, um só traje e duas pessoas! Dissera-se o reflexo em 

um espelho, que parece falso e ao mesmo tempo verdadeiro”2 (SHAKESPEARE, 1995b, p. 

757). Já em Medida por medida, as atitudes dos personagens, especialmente o comportamento 

de Ângelo, vão ensejar a discussão acerca de posturas virtuosas ou viciosas. Tal coexistência 

de sentimentos opostos, de valores que se confrontam e de atitudes paradoxais constitui um 

aspecto bastante enfatizado nas peças shakespearianas de maneira geral. Assim, seja por meio 

do uso da linguagem, pelo comportamento dos personagens ou pelos enredos, as peças de 

Shakespeare sempre são modeladas ou estão vinculadas a elementos que sugerem contradição 

e/ou oposição. Nessa perspectiva, tornou-se trivial mencionar como característica da obra 

shakespeariana um discurso que se reforça de dúvidas, mistérios e incertezas, afinal, as 

contradições dão margem à formação de sentidos ambíguos e ambivalentes.  

Também em Macbeth, peça que compõe o corpus deste trabalho, podemos observar 

manifestações análogas. Na epígrafe acima, por exemplo, lemos um trecho da peça em que o 

general, após ter sido informado sobre sua nomeação a Barão de Cawdor, lembra-se do 

encontro com as bruxas. Após a confirmação da primeira profecia feita pelas “criaturas 

                                                           
1 Em quase todas as citações da peça Macbeth que constam neste trabalho a tradução utilizada foi realizada por 
Fernando Carlos de Almeida Cunha Medeiros e Oscar Mendes. 
2 “One face, one voice, one habit, and two persons, 
A natural perspective, that is and is not” (SHAKESPEARE, 2005b, p. 741). 
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esquálidas e estranhas”3 (SHAKESPEARE, 1995a, p.482), Macbeth questiona-se sobre a 

possibilidade de ser ou não coroado rei. A confusão mental do personagem, perdido entre 

considerações opostas, aponta para a dúvida entre acreditar ou não acreditar na possibilidade 

de reinar, para a pureza ou vileza de seu desejo e para a vontade e a repulsa de cometer 

assassinato. Apresentam-se, portanto, nesse diminuto fragmento, várias formas de oposições 

que serão multiplicadas ao longo da peça.  

A construção desse aspecto, tão rotineiramente vinculado a Shakespeare, tem sido 

compreendida por muitos autores como reflexo do pensamento típico da Renascença, período 

de rompimento e contestação de antigas e arraigadas “certezas”. Por outro lado, há quem 

vislumbre nesse traço do texto shakespeariano uma tentativa de engendrar um discurso 

unificador, ou, pelo menos, um discurso em que seria possível abster-se da tomada de um 

posicionamento claro. As oposições poderiam, portanto, prestar-se a dissimular certas críticas, 

facilitando o comentário de assuntos mais polêmicos.  

Dessa forma, há quem perceba a organização das oposições/contradições – ou o 

paradoxo, conforme prefere Peter Platt (2009) – como aspecto inerente aos contextos histórico 

e social da Inglaterra elizabetana. Todavia, alguns estudiosos entendem, contrariamente, que a 

análise da obra shakespeariana por meio da apreciação dos paradoxos trabalha para retirar 

autor e críticos do contexto histórico e social em que leram/escreveram, despolitizando a 

análise. O exame das oposições seria, assim, aquela espécie de análise que reforçaria o 

paradigma das especificidades da “essência” de cada período histórico, de cada autor.  

É imperioso perceber que a organização do pensamento em termos de linguagem, idéias 

e condutas contraditórias força-nos a retomar a discussão abordada, neste trabalho, em torno 

da lógica dos binarismos e suas oposições. Seriam os paradoxos shakespearianos uma forma 

de organização de pensamento que destaca, subliminarmente, um dos termos? Ou haveria, nas 

contradições, uma necessidade de encontrar um discurso subjacente que harmoniza os 

opostos, restabelecendo uma unidade de sentido? Na procura de uma resposta, variadas 

posturas foram assumidas pelos estudiosos da obra shakespeariana. Neste capítulo, 

enfocaremos algumas delas. 

A apresentação das abordagens que consideram o uso das contradições na obra 

shakespeariana será orientada, principalmente, pelas reflexões aventadas por Peter Platt 

(2009). O estudioso assume, muito claramente, a defesa do paradoxo no drama 

                                                           
3 “BANQUO 
“[...] What are these, 
So withered, and so wild [...].”. (SHAKESPEARE, 2005c, p. 972).  
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shakespeariano como promotor da estranheza, da complexidade e da ambivalência, efeitos 

que, no entendimento do autor, são próprios da cultura elizabetana. No entanto, Platt (2009) 

não se esquiva de apresentar a visão de inúmeros outros autores, ainda que o posicionamento 

destes contrarie frontalmente os esteios de sua tese. Em relação a esse aspecto, 

aprofundaremos os comentários de alguns desses autores, quando julgarmos necessário. Além 

de traçar um paralelo entre a escrita shakespeariana e o paradoxo na cultura elizabetana, Platt 

relaciona-o a discussões mais recentes, como o dialogismo bakhtiniano e a noção derridiana 

da indecidibilidade, o que colabora para uma apreciação mais abrangente e instigante do tema. 

Somente após a discussão atinente às contradições/oposições em Shakespeare, 

poderemos, por fim, expor nossas considerações acerca da exploração desse tema em 

Macbeth, obra escolhida para nossa investigação. Entretanto, lembramos que, em 

conformidade com o viés teórico assumido nesta tese, nossa análise incluirá os diálogos que a 

peça trava com o contexto histórico e social em que foi construída.    

 

3.1 DISCUTINDO OS PARADOXOS SHAKESPEARIANOS  

 

Há convergência, no estudo da obra shakespeariana, em torno da existência de termos, 

construções linguísticas, atitudes e sentimentos de personagens que, de alguma forma, são 

constituídos por meio de dualidades que sugerem oposições e contradições. Entretanto, essa 

concordância teórica se dispersa, quando analisamos as formas de abordagem da questão, a 

importância atribuída a essa característica no conjunto da obra e os termos utilizados para 

descrevê-la. Oposição, contradição, antinomia, antítese, paradoxo, ambiguidade e 

ambivalência são algumas das maneiras com as quais os estudiosos de Shakespeare reportam-

se à característica. Vale lembrar, contudo, que, mesmo aqueles que escolhem as mesmas 

palavras, ao explicarem suas proposições, demonstram, por vezes, tratarem o termo 

diferentemente. Sabemos, ainda, que, a depender do campo de estudo em questão, essas 

acepções também podem divergir, mesmo que diminutamente.  

Em face disso, esclarecemos que não pretendemos aqui nos arvorarmos em juízes dessa 

contenda. Aceitaremos as denominações utilizadas por cada autor, fazendo as considerações 

devidas, quando percebermos alguma nuance que possa refletir um afastamento da noção 

central, isto é, a oposição entre idéias e atitudes. Todavia, na maior parte da discussão, neste 

capítulo, empregaremos o termo utilizado por Platt (2009): paradoxo. Tal opção se deve, 

principalmente, ao fato de esse autor ter sido o escolhido para guiar nossa discussão. 

Evidentemente, entendemos que o termo, como qualquer outro, pode ensejar sentidos 
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variados em âmbitos distintos. O próprio Platt menciona algumas de suas dimensões sem que, 

contudo, sua utilização seja inapropriada. 

Etimologicamente, paradoxo significa uma opinião contrária ao senso comum 

(MACHADO, 1967). Assim, o uso do paradoxo no discurso enseja a ideia de um reexame de 

sistema de crenças e “verdades”. A palavra também pode significar uma contradição, uma 

incompatibilidade, ainda que ilusória, entre termos, alegações e conceitos. Por esse motivo, 

estabelece relações com as noções de oposição, de ambivalência e de ambiguidade que são 

assim entendidas: 

 

Oposição: s.f. caráter, estado ou condição do que se opõe, do que é oposto 1 
[...] 2 grau marcante de diferença entre coisas da mesma natureza, passíveis 
de comparação; contraste [...] 3 efeito de contraste que resulta de coisas 
bastante diferentes, colocadas face a face [...] 4 relação de antinomia que se 
estabelece entre duas coisas opostas[...] 5 antagonismo de ideias, sistemas, 
grupos sociais, etc.; incompatibilidade, rivalidade[...].(HOUAISS; VILLAR, 
2001, p. 2072).  
 
Ambivalência: s.f. 1 estado, condição ou caráter do que é ambivalente, do 
que apresenta dois componentes ou valores de sentidos opostos ou não  2  
p.ext. existência simultânea, e com a mesma intensidade, de dois sentidos ou 
duas idéias com relação a uma mesma coisa e que se opõem mutuamente  3 
p.ext. ambiguidade (‘hesitação”) 4  psicn coexistência ou aparição 
simultânea, na relação com o mesmo objeto, de tendências, atitudes e 
sentimentos opostos [...]. (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 183).  
 
Ambiguidade: s.f. 1[...]  2 obscuridade de sentido (de palavras, formas de 
expressão, etc.) 3 hesitação entre duas ou mais possibilidades; dúvida, 
incerteza, indecisão 4[...]  5 Fil multiplicidade de significados conexos e 
complementares atribuíveis a conceitos filosóficos polissêmicos  6 [...]  7 
[...] 8 [...]. (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 183).  

 

A partir do exposto, é compreensível, portanto, que haja certa imprecisão entre os 

limites dos termos.    

Segundo Platt (2009), o período da Renascença inglesa foi notadamente marcado pela 

“cultura do paradoxo”. Consultando ao English Short Title Catalogue acerca das publicações 

entre os séculos XVI e XVII, é possível encontrar vários títulos em que consta a palavra 

paradoxo, ou cognatos que a ela remetem. Porém, essa verdadeira “epidemia do paradoxismo 

na Renascença”4 (COLIE apud PLATT, 2009) não se instituiu sozinha, mas como uma 

herança de tradições anteriores, e suas formas padronizadas de argumentação, que remontam 

a Aristóteles. Em relação a esse aspecto, Jonathan Bate (2008) chama nossa atenção para o 

                                                           
4 “[...] epidemic of paradoxy in the Renaissance [...]”. (COLIE apud PLATT, 2009, p. 19). 
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sistema de educação da época e sua ênfase nas habilidades linguísticas que, supostamente, 

garantiriam maior capacidade persuasiva. Para tanto, os alunos deveriam possuir a destreza 

necessária para defender, com igual convicção, pontos de vista opostos.  

Platt (2009) acredita, no entanto, que existiu, na Inglaterra dos séculos XVI e XVII, um 

contexto social e histórico que fomentou a tentativa de compreender o mundo pelo 

questionamento de seus sistemas de valores. Para ilustrar sua argumentação, comenta 

questões tipicamente vinculadas ao universo do teatro inglês renascentista (o paradoxo do 

ator, do ator-rapaz e da dinâmica entre audiência e peça teatral), relacionando-as com um 

contexto em que se inseriram.  

A organização dos paradoxos na sociedade elizabetana foi bastante influenciada por 

questões religiosas, uma vez que, como lembra Sebastian Franck (apud PLATT, 2009), o 

próprio cristianismo apoiava-se na conhecida lógica dos binarismos antagônicos. Assim, 

existiria uma “verdade aparente” e a “verdade genuína”, isto é, aquela da palavra divina que, 

invariavelmente, contrariava a opinião comum. Uma compreensão trivial no âmbito do 

cristianismo seria, então, a da inversão de valores. Nessa perspectiva, uma noção considerada 

muito pertinente seria a de que as aparências eram enganosas, pois as “verdades essenciais” 

(grandiosas ou desprezíveis) costumavam estar camufladas. O poema, de autoria anônima, 

intitulado O paradoxo divino,5 disposto no livro Lírica religiosa no século XV, sendo, 

portanto, de um período pré-shakespeariano, ilustra muito bem as relações entre o paradoxo e 

o cristianismo. O texto alude à natureza de Deus que é, ao mesmo tempo, espírito imortal e 

homem mortal; ao dogma de Maria, que dá à luz uma criança mesmo sendo virgem; e à 

pequenez da razão humana, quando comparada à sabedoria de Deus.  

Bryan Crockett (apud PLATT, 2009) acredita ser o período elizabetano um momento 

em que o cristianismo tenta reconciliar-se com a clareza moral, por meio do 

comprometimento com suas raízes do paradoxo. Para o autor, é precisamente no teatro e nos 

sermões protestantes que podemos melhor vislumbrar a associação das contradições na 

                                                           
5 “A God and yet a man? 
A mayde and yet a mother? 
Witt wonders what witt Can 
Conceave this or the other 

A god, and Can he die? 
A dead man, can he live? 
What witt can well replie? 
What reason reason give? 

God, truth itself, doth teach it. 
Mans witt senckis [i.e., sinks] too far vnder 
By reasons power to reach it. 
Beleeve and leave to wonder!” (apud PLATT, 2009).  
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cultura renascentista da Inglaterra. É fato que, no Renascimento, a religião tem diminuída sua 

importância, quando comparada com o período medieval. Contudo, seria equivocado dizer 

que a guinada em direção ao antropomorfismo tenha repelido por completo a religião da vida 

das pessoas. Basta que pensemos na Reforma e nos inúmeros conflitos advindos das disputas 

religiosas que ocorreram naquele momento. Questões religiosas são, portanto, centrais no que 

diz respeito à cultura do paradoxo e, consequentemente, em relação ao teatro elizabetano. 

Nesse sentido, é relevante mencionar alguns tópicos que esclarecem as ligações entre o 

cristianismo, o teatro e o paradoxo. 

A Inglaterra era, no princípio do século XVI, uma nação católica. O movimento da 

Reforma, proposto por Martinho Lutero, sofreu, inicialmente, forte resistência no país. Além 

do chanceler Thomas More, o próprio rei Henrique VIII atacou as idéias e o caráter de Lutero. 

Escritos protestantes e bíblias traduzidas para o inglês eram proibidos e, quando encontrados, 

eram confiscados e queimados. Contudo, esse posicionamento muda em face das 

discordâncias que se estabelecem entre o rei e as autoridades romanas. Henrique VIII tentava 

o divórcio de Catarina de Aragão, mas a rainha consorte possuía vários aliados em Roma. 

Ante a recusa papal de conceder o divórcio, Henrique VIII anula seu casamento, contrai novas 

núpcias com Ana Bolena, rompe com a igreja católica e, em 1533, o rei é declarado “Ser 

Supremo da Igreja na Inglaterra” 6 (GREENBLATT, 2008, p.15). Surgia a Igreja Anglicana.  

A partir de 1536, vários mosteiros são desativados e suas riquezas anexadas à coroa, 

embora o protestantismo não tenha se instalado rapidamente no país. A doutrina anglicana 

somente é oficializada em 1549, durante o reinado de Eduardo VI. E em 1553, quando o trono 

inglês passa para Maria I, filha de Catarina de Aragão e Henrique VIII, a Inglaterra volta a ser 

católica. Somente com a ascensão de Elizabeth I, em 1558, a Inglaterra retoma a fé anglicana.  

Evidentemente, séculos de catolicismo não são apagados abruptamente e parte dos ingleses 

permaneceu católica, durante a primeira mudança de adesão à Reforma. Por outro lado, 

ingleses convertidos à Igreja Anglicana permaneceram protestantes, mesmo durante o reinado 

de Maria I. No entanto, por vezes, católicos e anglicanos conservaram suas convicções 

religiosas na intimidade e as renegaram publicamente em face dos castigos impostos àqueles 

que professavam uma fé contrária à do monarca.  

Nesse contexto de muitos embates, nos quais a religião foi convenientemente utilizada, 

o teatro é também instituído como campo de disputas. Dentre os anglicanos, um grupo, 

denominado de puritanos, entendia que a Reforma não havia sido implantada de fato, e que a 

                                                           
6 “Supreme Head of the Church in England.” (GREENBLATT, 2008). 
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igreja inglesa ainda estava muito marcada pelo catolicismo. Porém, a aversão que muitos 

puritanos tinham ao teatro não advinha de seus supostos vínculos com os “milagres” (miracle 

plays) e “mistérios” (mystery plays), exemplos de apresentações cênicas de inspiração sacra, e 

da relação dessas encenações com os rituais da fé católica,7 mas da própria ideia de que as 

peças não passavam de uma dissimulação (GREENBLATT, 2008). Os palcos não exibiam a 

“realidade” e as peças eram simplesmente uma burla dos sentidos. Sendo o ideário cristão 

calcado em paradoxos, como aparência/substância, corpo/espírito, mentira/verdade, o teatro 

encaixava-se, perfeitamente, na face negativa dos contrários.  

Nem todos os anglicanos opuseram-se ao teatro. Alguns líderes chegaram até mesmo a 

defender o uso do teatro para doutrinar a população. Todavia, a maioria dos religiosos o 

percebiam como o lugar em que reinavam o ócio e o vício. Observemos dois exemplos do 

horror que o teatro causava, especialmente nessa facção mais rígida da Igreja Anglicana. O 

primeiro fragmento é um sermão contra o teatro proferido no púlpito da Catedral de St. Paul, 

em 1578; o segundo, um trecho do livro Anatomia dos abusos, de autoria do puritano Philip 

Stubbes, em 1583. 

 

Não irá uma peça imunda, com o toque de uma trombeta, chamar mais 
rapidamente para lá mil pessoas, quando uma hora do soar de um sino é 
capaz de trazer ao sermão uma centena delas? 8 (STOCKWOOD apud 
WILSON, 1911, p. 177). 
 
Elas [peças] não cultivam a obscenidade, insinuam loucura e renovam a 
lembrança da idolatria bárbara? Elas não induzem à prostituição e impureza? 
Não são elas as notórias devoradoras da pura virgindade e castidade? [...] E 
dado que, vocês dizem, existem bons exemplos a serem aprendidos com 
elas: de fato existem, se vocês quiserem aprender sobre falsidade; se vocês 
quiserem aprender sobre enganação; se vocês quiserem aprender a ludibriar; 
se vocês quiserem aprender a encenar a hipocrisia, a trapacear, mentir e 
falsificar; se vocês quiserem aprender a zombar, rir e debochar, ridicularizar; 
se vocês quiserem aprender a encenar o vício, a praguejar, ferir e blasfemar 
contra o céu e a terra; [...] e finalmente, se vocês quiserem aprender a 
desprezar Deus e Suas leis, a não mais se importar com o Céu ou o Inferno, 
e a cometer todos os tipos de pecados e maldades, vocês não precisam ir a 
outra escola, uma vez que todos esses bons exemplos vocês verão pintados 

                                                           
7 Ainda que seja comum a alegação de que as raízes do teatro inglês estão fincadas nas encenações de cunho 
religioso, sejam nos “milagres” ou nos “mistérios”, segundo Burgess (2001), não é apropriado compreender o 
teatro shakespeariano como o resultado direto de um “processo evolutivo” inaugurado nas encenações 
introduzidas no período da conquista normanda (milagres). O autor afirma que foram as “moralidades” 
(moralities) que levaram ao teatro elizabetano secularizado, que conhecemos. As “moralidades” não tratavam de 
episódios bíblicos, nem se restringiam a ilustração de uma doutrina religiosa. Seus temas eram seculares e, 
geralmente, funcionavam como uma forma simbólica de pregar uma lição moral. A partir de suas encenações 
começaram a surgir grupos profissionais de atores. Não negamos, contudo, o fato da arte de um determinado 
período poder dialogar, ou ainda reverberar, de alguma maneira, formas artísticas de períodos precedentes.  
8 “Will not a filthy play, with the blast of a trumpet, sooner call thither a thousand, than an hour’s tolling of a bell 
bring to the sermon a hundred?  (STOCKWOOD apud WILSON, 1911, p. 177). 
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diante de seus olhos nos interlúdios e peças. 9 (STUBBES apud WILSON, 
1911, p. 178-179). 

 

Partindo desses exemplos, constatamos muito claramente que as peças eram repudiadas 

porque percebidas como fingimento e, portanto, como corruptoras das virtudes. Era como se 

os espetáculos tivessem o poder de transformar o comportamento humano de modo a fazer da 

audiência uma imitadora/reprodutora das atitudes que ali podiam ser observadas. Nesse 

aspecto, é interessante perceber a comparação do teatro a uma “praga” infecciosa que 

contaminaria a “pureza” do público. Essa percepção estava inteiramente de acordo com o 

contexto do período, uma vez que a peste bubônica assolou a Inglaterra até mais da metade do 

século XVII (GREENBLATT, 2008). Como, na época, a medicina não era muito 

desenvolvida, e as autoridades não sabiam ao certo o que causava a doença, as medidas contra 

a peste eram preventivas. Sempre que as mortes semanais atingiam o número de trinta, os 

teatros eram fechados. Dessa maneira, segundo a perspectiva dos puritanos, assim como a 

peste dizimava o corpo, as peças corroíam o espírito.  

A esse respeito, Artaud (1999), mesmo em momento bem mais recente, também 

comparou o teatro à peste, entretanto, sob um ponto de vista diverso. Segundo o crítico, o 

teatro não deveria ser compreendido como o infortúnio que induz ao delírio e corrompe os 

costumes. A semelhança do teatro com a peste está, então, na possibilidade de transportar os 

espíritos ao berço dos conflitos, indicando seus disfarces. Dessa maneira, mesmo observada 

por um prisma diferenciado, a relação peste-teatro encerra a ideia de uma verdade que subjaz 

oculta. Nas palavras do autor:  

 

[...] [p]ode ser que o veneno do teatro lançado ao corpo social o desagregue, 
como diz Santo Agostinho, mas então ele o faz como uma peste, um flagelo 
vingador, uma epidemia salvadora na qual épocas crédulas pretenderam ver 
o dedo de Deus e que nada mais é do que a aplicação de uma lei da natureza 
em que todo gesto é compensado por outro gesto e toda ação por sua reação. 
 
O teatro, como a peste, é uma crise que se resolve pela morte ou pela cura. E 
a peste é um mal superior porque é uma crise completa após a qual resta 
apenas a morte ou uma extrema purificação. Também o teatro é um mal 

                                                           
9 “Do they not maintain bawdry, insinuate foolery, and renew the remembrance of heathen idolatry? Do they not 
induce whoredom and uncleanness? Nay, are they not rather plain devourers of maidenly virginity and chastity? 
[…] And whereas, you say, there are good examples to be learnt in them: truly so there are; if you will learn 
falsehood; if you will learn cozenage; if you will learn to deceive; if you will learn to play the hypocrite, to cog, 
to lie and falsify; if you will learn to jest, laugh and fleer, to grin, to nod and mow; if you will learn to play the 
Vice, to swear, tear and blaspheme both heaven and earth, […] and finally, if you will learn to contemn God and 
all His laws, to care neither for Heaven or Hell, and to commit all kinds of sin and mischief, you need to go to no 
other school, for all these good examples may you see painted before your eyes in interludes and plays 
(STUBBES apud WILSON, 1911, p. 178-179).   
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porque é o equilíbrio supremo que não se adquire sem destruição. Ele 
convida o espírito a um delírio que exalta suas energias; e para terminar 
pode-se observar que, do ponto de vista humano, a ação do teatro, como a da 
peste, é benfazeja pois, levando os homens a se verem como são, faz cair a 
máscara, põe a descoberto a mentira, a tibieza, a baixeza, o engodo; sacode a 
inércia asfixiante da matéria que atinge até os dados mais claros dos 
sentidos; e, revelando para coletividades o poder obscuro delas, sua força 
oculta, convida-as a assumir diante do destino uma atitude heróica e superior 
que, sem isso, nunca assumiriam (ARTAUD, 1999, p. 28-29).  

 

Assim, se a reflexão de Artaud conclama a reavaliar a visão do teatro como modelador 

de consciências, termina por revelar, como comentamos no primeiro capítulo, a percepção de 

que o contato com formas artísticas variadas, como o teatro, o romance, a telenovela e o 

filme, são poderosos agentes transformadores. Todavia, conforme discutido previamente, é 

preciso atentar para o equívoco de pensar o público como mero receptor/reprodutor de 

conceitos e atitudes.  

Retornando a discussão acerca das conexões entre a cultura renascentista inglesa, o 

teatro e o paradoxo, entendemos, como sugere Platt (2009), que a questão não se restringe ao 

paradoxo que envolve a dinâmica entre platéia e peça. O teatro compreende, ainda, o 

paradoxo do ator e o do ator-rapaz. Neles, as contradições aparência/realidade, 

ausência/presença e identidade/diferença também se apresentam e evidenciam o paradoxo 

como componente necessário do teatro, particularmente nesse período histórico.  

Na mesma linha dos comentários feitos acerca da “falsidade” do teatro, Anthony 

Munday (apud PLATT, 2009), escreveu, ao analisar as atitudes dos atores, a respeito da 

tensão entre o “verdadeiro eu”, o coração, e o “falso eu”, isto é, o papel representado. O autor 

questionou, em 1580,10 se esses profissionais do teatro eram, em suas vidas privadas, tal como 

nos papéis que representavam, lembrando que, para atores, quanto mais distantes estivessem 

de si mesmos, melhor seria. Obviamente, a ênfase dada à duplicidade identidade/diferença e 

realidade/aparência foi utilizada como combustível para condenar a hipocrisia envolvida na 

atividade teatral. Os atores seriam, então, como aquelas pessoas pouco confiáveis, que 

mentem, que fingem ser o que não são.  

Existem, nas peças shakespearianas, várias menções aos paradoxos envolvidos no 

teatro, especialmente no que tange ao paradoxo do ator. Em Macbeth, o personagem comenta 

que a vida “nada mais é que uma sombra que passa, um pobre histrião que se pavoneia e se 

agita uma hora em cena e, depois, nada mais se ouve dele”11 (SHAKESPEARE, 1995a, p. 

                                                           
10 A obra de Munday intitula-se A second and third blast of retrait from plaies and Theaters.  
11 “[...] Life’s but a walking shadow. A poor player 
That struts and frets his hour upon the stage, 
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523). Nesse breve trecho, Shakespeare expõe, portanto, tanto a ideia do palco teatral como 

representação falsa da vida “real”, como também a percepção de que nós, tal como os atores, 

encenamos papéis. Nesse sentido, é possível concluir que, muito provavelmente, nossas ações 

e reações não sejam uma expressão sincera de nosso “eu”, mas apenas a execução de um 

roteiro previamente organizado. Assim, a relação entre teatro/falsidade e vida/verdade poderia 

estar assentada em premissa equivocada. Em Shakespeare, um dos melhores exemplos dos 

paradoxos que entrelaçam atores e o teatro está em Hamlet. Na referida obra, por meio do 

recurso peça dentro da peça, o autor joga com as distinções entre as ações que são ou não 

reais e as atitudes de pessoas e personagens, tentando demonstrar a falta de rigor acerca do 

que é ou não “verdadeiro”. 

O embate entre o “ser” e o “parecer” está presente logo no primeiro diálogo de Hamlet 

na peça. É o momento em que o personagem conversa com Claudio e Gertrudes, ambos 

incomodados com a tristeza prolongada demonstrada pelo príncipe em relação à morte do pai. 

 

RAINHA: [...] Sabes que é sorte comum – tudo que vive morre, 
                   Atravessando a vida para a eternidade. 
HAMLET: Sim, madame, é comum. 
RAINHA: Se é, por que a ti te parece assim tão singular? 
HAMLET: Parece, senhora? Não, madame, é! Não conheço o parece. 
                   Não é apenas o meu manto negro, boa mãe, 
                   Minhas roupas usuais de luto fechado, 
                   Nem os profundos suspiros, a respiração ofegante. 
                   Não, nem o rio de lágrimas que desce de meus olhos, 
                   Ou a expressão abatida do meu rosto, 
                   Junto com todas as formas, vestígios e exibições de dor, 
                   Que podem demonstrar minha verdade. Isso, sim, parece, 
                   São ações que qualquer um pode representar. 
                   O que está dentro de mim dispensa e repudia 
                   Os costumes e galas que imitam a agonia.12 (SHAKESPEARE, 
2006a, p. 16).  

                                                                                                                                                                                     
And then is heard no more. [...].”(SHAKESPEARE, 2005c, p. 992). 
12 “QUEEN GERTRUDE:  
[…] Thou know’st ‘tis common – all that lives must die, 
Passing through nature to eternity 
HAMLET:  
Ay, madam, it is common. 
QUEEN GERTRUDE:  
If it be, 
Why seems it so particular with thee? 
“HAMLET:  
Seems, madam? Nay, it is. I know not ‘seems’. 
‘Tis not alone my inky cloak, good-mother, 
Nor customary suits of solemn black, 
Nor windy suspiration of forced breath, 
No, not the fruitful river in the eye, 
Nor the dejected haviour of the visage,  
Together with all forms, moods, shows of grief 
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No entanto, não somente nesse trecho, senão em vários outros momentos da peça, 

deparamo-nos com comportamentos e diálogos em que as verdadeiras intenções e motivações 

estão veladas. Podemos utilizar como exemplos: o luto fingido de Gertrude e Claudio; a 

própria atitude de Hamlet, que planeja utilizar a trupe de atores para acusar o rei; ou ainda, as 

conversas do príncipe com Rosencrantz e Guildenstern, que tentam demonstrar amizade, 

quando, em verdade, a mando do rei e da rainha, apenas desejam descobrir o que se passa 

com ele.  

O entendimento de que os atores são talentosos na arte de fingir aparece quando Hamlet 

recebe e conversa com um grupo de teatro que chega ao palácio. O príncipe despreza o 

fingimento das emoções demonstradas pelos atores dizendo: 

 

HAMLET: [...] Não é monstruoso que esse ator aí, 
                   Por uma fábula, uma paixão fingida, 
                   Possa forçar a alma a sentir o que ele quer, 
                   De tal forma que seu rosto empalidece, 
                   Tem lágrimas nos olhos, angústia no semblante, 
                   A voz trêmula, e toda sua aparência 
                   Se ajusta ao que ele pretende? E tudo isso por nada! 
                   Por Hécuba! 
                   O que é Hécuba pra ele, ou ele pra Hécuba, 
                   Pra que chore assim por ela?13 (SHAKESPEARE,                   
2006a, p. 59) 

 

Para, em seguida, questionar-se acerca do que fariam se os sentimentos fossem sinceros, 

como eram francas suas inquietação e dor. 

 

HAMLET: [...] Que faria ele 
                   Se tivesse o papel e a deixa da paixão 
                   Que a mim me deram? Inundaria de lágrimas o palco 
                   E estouraria os tímpanos do público com imprecações  
                   horrendas, 

                                                                                                                                                                                     
That can denote me truly. These indeed ‘seem’, 
For they are actions that a man might play; 
But I have that within which passeth show –  
These but the trappings and the suits of woe.” (SHAKESPEARE, 2005a, p. 685).        
13 “HAMLET:  
[…] It is not monstrous that this player here, 
 But in a fiction, in a dream of passion, 
 Could force his soul so to his whole conceit 
That from her working all his visage waned, 
Tears in his eyes, distraction in ‘s aspect, 
A broken voice, and his whole function suiting 
With forms to his conceit? And all for nothing. 
For Hecuba! 
What’s Hecuba to him, and he to Hecuba, 
That he should weep for her?” (SHAKESPEARE, 2005a, p. 696).  
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                   Enlouquecendo os culpados, aterrorizando os inocentes, 
                   Confundindo os ignorantes; perturbando, na verdade, 
                   Até a função natural de olhos e ouvidos.14 (SHAKESPEARE,                   
2006a, p. 59) 

 

Entretanto, a crítica ao teatro e aos atores arrefece, quando ele percebe, na encenação, 

uma oportunidade de revelar o que de fato se passou no reino.  Dessa forma, Hamlet aponta 

para o fato de que o teatro/representação pode ser um meio de se descobrir a verdade, 

comentando: 

 

HAMLET: [...] Farei com que esses atores  
                   Interpretem algo semelhante à morte de meu pai 
                   Diante de meu tio, 
                   E observarei a expressão dele quando lhe tocarem  
                   No fundo da ferida.  
                   [...] 
                   O negócio é a peça – que eu usarei 
                   Pra explodir a consciência do rei.15 (SHAKESPEARE,  
2006a, p. 60).  

     

Pode-se perceber, então, uma inversão. Enquanto na vida “real” prevalece a mentira e a 

dissimulação, na peça teatral encenada, a verdade sobre a morte do rei é denunciada. Nessa 

perspectiva, os atores não guardam segredos, ao contrário, eles tudo revelam. Há, portanto, 

uma mistura entre atores e personagens, bem como uma combinação de dois teatros: o teatro 

dos saltimbancos e o dos “atores” de Elsinore. Dessa maneira, a relação de Hamlet com o 

teatro é bastante ambivalente, porque o personagem começa a peça demonstrando ser 

contrário a ele. Contudo, sua jornada parece provar que a representação, além de poder se 

constituir como forma de refletir a verdade, é tarefa necessária a todos (BARTON apud 

PLATT, 2009).  

Intimamente imbricado com os paradoxos da representação e do ator está o que Platt 

(2009) denominou o paradoxo do “ator-rapaz”.16 Tal como aqueles, este também se reporta ao 

                                                           
14 “HAMLET:  
What would he do   
Had he the motive and the cue for passion 
That I have? He would drown the stage with tears, 
And cleave the general ear with horrid speech, 
Make mad the guilty and appal the free, 
Confound the ignorant, and amaze indeed 
The very faculty of eyes and ears.” (SHAKESPEARE, 2005a, p. 697).       
15  “HAMLET:  
 […] I’ll have these players 
Play something like the murder of my father 
Before mine uncle. I’ll observe his looks, 
I’ll tent him to the quick.” (SHAKESPEARE, 2005a, p. 697).                   
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elemento de mascaramento presente no teatro. É sabido que, naquele período histórico, não 

era permitido às mulheres atuar como atrizes. Logo, cabia aos atores fazer os papéis 

femininos das peças. Assim, a censura puritana contra a falsidade alia-se, nesse ponto, à 

crítica da efeminação dos homens. Quanto a isso, não podemos nos esquecer de que muitos 

supunham que o contato com o teatro podia levar o público à imitação do comportamento dos 

atores e personagens. Por isso, a visão de homens agindo e se vestindo como mulheres 

parecia, aos olhos de muitos, principalmente dos religiosos, algo reprovável. Ademais, uma 

vez que, nos jovens, as características masculinas seriam menos evidenciadas, os atores 

chamados a executar tais papéis eram os mais novos e, portanto, no entendimento vulgar, 

mais facilmente corruptíveis.   

A prática de rapazes, ou garotos, desempenharem os papéis das mulheres funcionava, 

então, como uma intensificação do teatro como mentira, além de atentar contra Deus e os 

bons costumes. Nesse sentido, Stephen Gosson (apud PLATT, 2009), defensor reconhecido 

da causa puritana, afirmou, em Plays confuted in five actions (1582), que a “a lei de Deus 

proíbe muito estritamente que homens usem vestimentas de mulheres, pois trajes estão 

estabelecidos como sinais distintivos entre sexos. Colocar vestes que são sinais manifestos de 

outro sexo é falsificar, forjar e adulterar, contrário à regra expressa da palavra de Deus”17 

(GOSSON apud PLATT, 2009, p. 165). Dessa citação, podemos depreender a defesa de uma 

separação nítida entre os sexos e seus códigos sociais, ao mesmo tempo em que se enfatiza a 

identificação rígida entre os seus papéis. Tal solidez via-se, então, ameaçada pelo teatro que 

apresentava uma situação paradoxal em que homens “eram” ao mesmo tempo em que “não 

eram” mulheres e “eram” ao mesmo tempo em que “não eram” homens. Percebe-se, portanto, 

uma possibilidade de que o teatro elizabetano tenha colaborado para revelar os limites 

controversos entre sexo e gênero.  

A partir dessa reflexão, muitos estudiosos do teatro inglês renascentista vislumbram no 

fato de atores travestirem-se não uma mera convenção dramática, mas uma forma de 

questionamento das ortodoxias da cultura da época. Ou seja, a utilização do travestimento, no 

teatro shakespeariano, ensejou uma série de interpretações que vêem nessa necessidade 

daquele período um recurso canalizado para contestação, ainda que subliminar, das noções de 

sexo, gênero, subjetividade e identidade (CAMATI, 2009). Ao analisar o duplo travestimento 

em O mercador de Veneza – isto é, atores travestidos para interpretar personagens femininos 

                                                                                                                                                                                     
16 “paradox of the boy actor” (PLATT, 2009).  
17 “The Law of God very straightly forbids men to put on womēs garments, garments are set downe for signes 
distintiue between sexe & sexe, to take vnto vs those garments are manifest signes of another sexe, is to falsifie, 
forge, and adulterate, contrarie to the expresse rule of the worde of God. (GOSSON apud PLATT, 2009, p. 165). 
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que, na peça, travestem-se de homens – Anna Camati (2009) defende a ideia de que 

Shakespeare busca subverter o discurso misógino da época pela demonstração da 

desenvoltura das mulheres, quando transitam por esferas nas quais normalmente não são 

admitidas. Para a autora, Shakespeare destacou a impertinência da percepção que naturalizava 

as funções específicas de cada sexo, revelando, portanto, a “teatralidade e performatividade 

dos comportamentos sociais” (2009, p. 296). Assim, somando-se às oposições 

aparência/substância; corpo/espírito, mentira/verdade, que são vinculadas comumente ao 

teatro, está também a antinomia sexo/gênero.  

No que tange a essa oposição, é importante frisar que a crítica pós-estruturalista também 

debateu esse pilar do pensamento feminista. O entendimento do pensamento feminista de que 

o sexo é conceito biológico, natural e o gênero é uma construção cultural é questionado por 

Judith Butler (2003), para quem se deve discutir a arbitrariedade da distinção. Butler 

pergunta-se até que ponto o sexo também pode ser discursivo e cultural, bem como se é 

apropriada a visão feminista de que a identidade decorre do gênero. Para a autora, a 

associação gênero-identidade corrobora uma visão de gênero como “essência”, “substância” 

do sujeito. Dessa forma, Butler acredita que não existem, a priori, determinados 

comportamentos que caracterizam os gêneros. Ao invés disso, o que temos é um conjunto de 

atitudes que elaboram a própria ideia de gênero. Ao examinar as peças shakespearianas, 

Butler destaca a percepção do autor que, em sua visão, tenta romper com a noção da união 

indissolúvel entre sexo/gênero. Para a estudiosa, nas peças, existem “três dimensões 

contingentes da corporeidade significante: sexo anatômico, identidade de gênero e 

performance de gênero” (BUTLER, 2003, p. 196). Nessa perspectiva, “o sexo e o gênero 

[são] desnaturalizados por meio de uma performance que confessa sua distinção e dramatiza o 

mecanismo cultural da sua unidade fabricada” (BUTLER, 2003, p. 197).  

A leitura feita por Catherine Belsey (2004) em relação às noções de gênero e identidade 

nas comédias shakespearianas também é feita através do prisma da reflexão pós-estruturalista, 

mas destaca, sobretudo, a questão da instabilidade da significação. Para Belsey, uma vez que 

o significado somente se estabelece pela diferença entre termos distintos, passou-se a 

identificar toda diferença como uma polaridade, como por exemplo, as polaridades 

homem/mulher e masculino/feminino. No entanto, tal procedimento também sugere a fixação 

do significado. Partindo dessa constatação, a autora analisa como a crítica feminista examinou 

o jogo das diferenças que ajudou a construir a caracterização do que seria o feminino e o 

masculino. Citando a argumentação de Kristeva, Belsey tenta demonstrar a desconstrução de 
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toda polaridade metafísica entre homens e mulheres para justificar sua interpretação de que as 

comédias de Shakespeare questionam essas polaridades. 

Segundo Kristeva (apud BELSEY, 2004), em um primeiro momento, as feministas, em 

busca de igualdade nas áreas política e pública, perseguiram e identificaram-se com os valores 

da ordem existente. Em período posterior, ao perceberem que estavam abonando o sistema de 

valores “masculinos”, procuraram defender a existência de uma identidade feminina 

específica, que iria se opor, frontalmente, ao que seria “masculino”. Porém, Kristeva chama a 

atenção para o fato de que esse procedimento apenas representou uma aceitação dos 

fundamentos da estrutura patriarcal. Assim, se, inicialmente, as mulheres supervalorizaram 

toda a caracterização do que seria masculino, em momento subsequente, questionaram tais 

valores e assumiram como bandeira a defesa intransigente do que era associado com o 

feminino. As mulheres não tinham percebido que, com essa posição, estavam trabalhando 

pela manutenção de um sistema de polaridades metafísicas, ou seja, um sistema de oposições 

entre significações fixas. Kristeva defende, então, que, se nada existe em essência, não pode 

haver uma identidade do masculino ou do feminino, vez que a própria noção de identidade 

não é fixa. Por isso, a autora conclui que a percepção mais coerente é aquela que entende a 

natureza fragmentária, fluida e plural de todo significado e, por conseguinte, das noções de 

identidade sexual ou de identidade de gênero. Tal compreensão, além de enfatizar a 

coexistência da diferença e da multiplicidade na construção de todo sentido, relativiza, no 

âmbito da discussão da identidade e do gênero, a existência biológica (sexo) e sociosimbólica 

(gênero) de toda pessoa.  

Como é possível perceber, o teatro é afetado por uma cultura do paradoxo. E, os 

paradoxos que estão vinculados ao teatro elizabetano, ou seja, o paradoxo do ator, do ator-

rapaz e da dinâmica entre audiência e peça teatral, enredam uma série de oposições: 

aparência/realidade, ausência/presença, identidade/diferença e sexo/gênero. No entender de 

Platt (2009), Shakespeare não se dispôs apenas a jogar com essas contradições, mas utilizá-las 

para desafiar o sistema de crenças vigentes no período. Os paradoxos rejeitariam, portanto, o 

essencialismo nas definições dos dois termos envolvidos nas oposições, permitindo que algo 

possa ser e não ser ao mesmo tempo, isto é, sem que seja necessário resolver o impasse pela 

sintetização dos termos.  

O foco de Platt (2009), na análise do paradoxo em Shakespeare, é, portanto, o de 

destacar as irregularidades no discurso e suprimir a necessidade de pacificá-las pela força. 

Para Platt (2009), Shakespeare poderia certamente utilizar o paradoxo de forma política, tal 

como qualquer um de seus contemporâneos do período elizabetano, de modo a questionar 
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ensinamentos convencionais e a promover o debate em vez de simplesmente trabalhar para 

reduzir e apagar a complexidade dos problemas. Por isso, no exame das relações entre 

Shakespeare, o paradoxo e o Renascimento inglês, Platt (2009) critica os estudos que 

percebem o uso do paradoxo como exemplo de “quietismo”.18 Gary Taylor (apud PLATT, 

2009), por exemplo, sustenta categoricamente que  

 

[...] a própria co-existência, na obra de Shakespeare, desses impulsos 
aparentemente contraditórios passa a ser visto (e continua a ser visto) não 
como evidência de sua aliança com uma ideologia marginal específica, mas 
como prova de que ele era um artista além da ideologia, um sintetizador de 
opostos”19 (TAYLOR apud PLATT, 2009, p. 48).  

 

Divergindo de vários estudiosos que entendem o paradoxo como mera tentativa de 

simplificação da heterogeneidade, ou como recusa a um comprometimento político, Platt 

demonstra estar mais afinado com a visão de Rosalie Colie que, em Paradoxia epidemica: the 

renaissance tradition of paradox, afirma: “[...] o paradoxo está, de alguma maneira, 

embricado com a dialética: desafiando alguma ortodoxia, o paradoxo é sempre uma crítica 

oblíqua ao julgamento absoluto ou à convenção absoluta”20 (COLIE apud PLATT, 2009, p. 

5). Com essa compreensão do paradoxo como recusa da unidade, das certezas e da 

pacificação, Platt (2009) alega ver entre o pensamento renascentista e o pós-estruturalista 

alguns pontos em comum, a saber, a fascinação pela duplicidade e pela indecidibilidade. Daí 

porque, na visão do autor, estudiosos que, de alguma forma, aliam-se ao pós-estruturalismo, 

como os críticos do New Historicism, voltam os olhos para a Renascença, tentando explicá-la 

pelos temas de descontinuidade e contradição próprios do discurso pós-moderno.  

Assim, em face do traço da indeterminação, o Renascimento torna-se um momento que 

desperta especial interesse dos teóricos contemporâneos. Niklas Luhmann (apud PLATT, 

2009), que estudou a história do paradoxo à procura de ligações com noções fundamentais 

concernentes à modernidade e à pós-modernidade, assegura que há pelo menos duas razões 

para que um renovado interesse no paradoxo tenha florescido. A primeira delas é a existência 

de uma sociedade global com uma pluralidade de tradições culturais. A segunda é o fato de a 

estrutura da sociedade moderna não mais ser determinada por uma estratificação hierárquica, 

ou por uma diferenciação do tipo centro/periferia. Dessa forma, em um mundo sem centro e 
                                                           
18 Mantenho o termo utilizado por Taylor (quietism).  
19 “[…] the very co-existence of these apparently contradictory impulses in Shakespeare’s work came to be seen 
(and continues to be seen) not as evidence of his allegiance to a particular marginal ideology, but as proof that he 
was an artist beyond ideology, a synthesizer of opposites.” (TAYLOR apud PLATT, 2009, p. 48). 
20 “[…] the paradox is always somehow involved in dialectic: challenging some orthodoxy, the paradox is an 
oblique criticism of absolute judgment or absolute convention,” (COLIE apud PLATT, 2009, p. 5).  



117 

 

sem essência e com multiplicidade de tradições culturais, as contradições, e as incertezas 

delas decorrentes, ganham grande destaque.  

Todavia, Platt (2009) adverte que os comentários acerca do paradoxo feitos por Colie 

(apud PLATT, 2009) e por teóricos vinculados ao pensamento da pós-modernidade referem-

se a objetos diversos. Segundo o autor, o estudo de Colie limitou-se ao paradoxo 

renascentista, restrito ao âmbito discursivo da retórica e da lógica. A reflexão pós-moderna, 

principalmente no que diz respeito à teorização derridiana, desdobrou a noção de paradoxo de 

modo a abranger o sistema de significação. Para Platt, a contribuição de Derrida destaca a 

impropriedade da tentativa de resolução definitiva das oposições dicotômicas. Dito de outro 

modo, o paradoxo é contínuo, não há como se organizar ou solucionar oposições por meio de 

outro termo sintetizador, conforme propõe a dialética hegeliana. Nesse sentido, Derrida 

(2001) declara:  

 

[...] o idealismo hegeliano consiste justamente em suprassumir as oposições 
binárias do idealismo clássico, em resolver sua contradição em um terceiro 
termo que vem suprassumir, negar, ao suprassumir, ao idealizar, ao sublimar 
em uma interioridade anamnésica (Erinnerung), ao internar a diferença em 
uma presença em si. (DERRIDA, 2001, p. 46-54, grifos do autor).  

 

Tangenciando esse debate, porém assumindo maior amplitude, Platt (2009) ainda faz 

referência ao pensamento de Foucault no que diz respeito à contradição. O raciocínio 

foucaultiano em torno das contradições nos discursos denuncia, similarmente, a insistente 

tentativa de restituição da coerência oculta. De acordo com Foucault (1987), toda análise de 

texto busca a supressão da contradição, como se o sentido repousasse em suas profundezas e 

devesse ser a qualquer custo resgatado. No fundo, nosso desejo seria o de sempre mostrar que 

as contradições são ilusórias, um reflexo disforme prestes a ser desmascarado por um 

intérprete habilidoso. Contudo, o autor afirma que essa percepção é enganosa, uma vez que 

uma  

 

[...] formação discursiva não é, pois, o texto ideal, contínuo e sem aspereza, 
que corre sob a multiplicidade das contradições e as resolve na unidade 
calma de um pensamento coerente; não é, tampouco, a superfície em que se 
vem refletir, sob mil aspectos diferentes, uma contradição que estaria sempre 
em segundo plano, mas dominante. É antes um espaço de dissensões 
múltiplas; um conjunto de oposições diferentes cujos níveis e papéis devem 
ser descritos. A análise arqueológica revela o primado de uma contradição 
que tem seu modelo na afirmação e na negação simultânea de uma única e 
mesma proposição, mas não para nivelar todas as oposições em formas 
gerais de pensamento e pacificá-las à força por meio de um a priori coator. 
(FOUCAULT, 1987, p. 178-179).  
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Dessa forma, incongruências dos discursos não devem (ou podem) ser extintas, mas 

apenas mapeadas no intuito de se verificar as funções que poderiam desempenhar. 

Ainda refletindo acerca das possíveis conexões entre o paradoxo/contradição e aparatos 

teóricos que ressoam na contemporaneidade, Platt (2009) examina uma possível convergência 

entre o paradoxo e as noções bakhtinianas de dialogismo e carnavalização. Como já 

explicitamos no capítulo anterior, apesar de Bakhtin ter escrito a maior parte de sua obra na 

primeira metade do século passado, suas reflexões apresentam pontos de contato com o 

pensamento corrente. De acordo com Platt (2009), os estudos de Bakhtin destacam tanto a 

indefinição das fronteiras entre conceitos, quanto a duplicidade. 

No livro A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François 

Rabelais, Bakhtin (1999) reflete sobre os motivos que levaram a obra do escritor francês a 

não receber o destaque merecido. Bakhtin acredita que esse fato deriva do caráter popular da 

obra, bem como de seus vínculos com a comicidade. Portanto, para compreender Rabelais, 

seria forçoso entender a cultura cômica popular e suas manifestações em espetáculos e obras 

verbais (orais e escritas) no contexto da Idade Média e da Renascença. Os festejos 

carnavalescos eram ritos populares de extrema relevância naquele contexto histórico.  

De acordo com Bakhtin (1999), o carnaval era uma das manifestações em que a 

população podia contestar o poder e a cultura oficiais pela representação lúdica do 

desmoronamento das hierarquias. No carnaval, a ordem é invertida e as classes excluídas, 

marginalizadas, têm espaço para questionar e debochar das regras, rituais e convenções das 

estruturas que as oprimem. Além da abolição da hierarquia, o carnaval também seria um rito 

em que a importância do mundo espiritual e ideal era transferida para o corpo, permitindo a 

celebração do que neste é tabu, isto é, os genitais, a atividade sexual, os excrementos. Nesse 

espaço de liberdade, ainda que utópica, o riso significaria algo mais que a simples alegria, 

mas o escárnio contra tudo que amedronta, o triunfo sobre o autoritarismo e o medo. Dessa 

liberdade contestadora e anárquica, evoluiu, ao longo dos séculos, uma linguagem própria e 

uma literatura cômica que fez uso das “ousadias legitimadas pelo carnaval” (BAKHTIN, 

1999, p. 11). Essa literatura apresentava-se, sobretudo, pelos gêneros da paródia e do realismo 

grotesco. É necessário atentar, contudo, para o fato de que, na Idade Média, já existia uma 

polaridade no que tange à linguagem, uma vez que havia a separação entre o latim e as 

línguas vulgares. Por isso, Bakhtin afirma que “a fronteira que dividia as duas culturas, a 

popular e a oficial, passava diretamente, em uma das suas partes, pela linha divisória entre as 

línguas” (BAKHTIN, 1999, p. 410). As esferas das línguas populares e do latim 
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corresponderiam, ainda, a duas visões de mundo, diferentes formas de pensamento, uma 

correspondia à língua da vida, do cotidiano e a outra à das formalidades oficiais. 

Segundo Stam (1992), o olhar de Bakhtin em relação à obra de Rabelais deslocou-a, em 

um impulso carnavalesco, da margem para o centro das discussões, alçada a novo modelo de 

literatura dialógica. Conforme já debatido, a noção de dialogismo pode ser aplicada a 

qualquer texto (do discurso cotidiano ou da tradição literária) e diz respeito à condição 

relacional de todo e qualquer enunciado para com outros enunciados. As interações entre 

textos (anteriores e futuros) não se resumem aos contatos manifestos, senão também os 

vínculos tênues e disseminados, e incluem, ainda, os contextos de produção e leitura. Nessa 

perspectiva, a obra de Rabelais dialoga com gêneros típicos de períodos precedentes, que ela 

vai resgatar, ao mesmo tempo em que poderá dialogar com textos ainda não concebidos. Em 

sentido semelhante, Bakhtin afirma, em relação a Shakespeare, que     

 

[o]s tesouros dos sentidos, introduzidos por [ele] em sua obra, foram criados 
e reunidos por séculos e até milênios: estavam escondidos na linguagem, e 
não só na literária como também em camadas da linguagem popular que 
antes de Shakespeare ainda não haviam penetrado na literatura, nos diversos 
gêneros de formas de comunicação verbalizada, nas formas da poderosa 
cultura popular (predominantemente nas formas carnavalescas) que se 
formaram ao longo de milênios, nos gêneros do espetáculo teatral (dos 
mistérios, farsas, etc.), nos enredos que remontam com suas raízes à 
Antiguidade pré-histórica e, por último, nas formas de pensamento. 
Shakespeare, como qualquer artista, não construía suas obras a partir de 
elementos mortos nem de tijolos, mas de formas já saturadas, já plenas de 
sentido. (BAKHTIN, 2003, p.363).    

 

A partir dessa exposição sobre o carnavalesco e o dialogismo, podemos concluir porque 

Platt (2009) enxerga uma conexão entre o paradoxo shakespeariano e os conceitos 

bakhtinianos. Platt (2009) acredita que uma das marcas mais evidentes da cultura 

carnavalesca é o entrelaçamento dos opostos, característica que ele relaciona com o paradoxo 

do teatro elizabetano e da obra de Shakespeare. O conceito de carnavalização, tal como o 

paradoxo, também articula linguagens e culturas diferentes, permitindo o nascimento de 

muitos significados, vários deles marcados por profunda ambivalência. No entender de Platt, 

o pensamento bakhtiniano ainda revela um interesse nas indefinições entre fronteiras e no 

potencial criador das duplicidades. No caso do dialogismo, Platt cita Holquist para quem a 

dialogização relativiza palavras, discursos, linguagens e culturas cujas definições não são nem 

autoritárias, nem absolutas (HOLQUIST apud PLATT, 2009). Em resumo, no sistema 

baktiniano, formam-se oposições entre duas verdades que criam sentidos, nunca uma antítese 
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entre termos e visões absolutos. Dessa forma, o texto shakespeariano seria, portanto, cheio de 

alusões a textos populares e canônicos que foram usados, por vezes, para criticar.21  

Devemos assinalar, ainda, que as contradições e oposições não fazem parte do universo 

shakespeariano apenas no que se refere à constituição da obra. Elas também se apresentam na 

grande variedade de leituras rivais. Nesse aspecto, poderíamos questionar a existência de uma 

eventual validade simultânea de interpretações dissonantes. Belsey (2004) observa a 

variedade das análises e suas diferentes formas de se analisar. A autora elenca duas formas de 

crítica: a conservadora, que se restringe a ratificar o que já foi anteriormente afirmado; e a 

radical, que pretende produzir leituras que revelem sentidos alternativos, abalando o sistema 

de diferenças legitimadoras da perpetuação de determinadas interpretações. Assim, o objetivo 

da crítica radical não é substituir análises consagradas por outras, mas demonstrar uma 

pluralidade de maneiras como um texto pode ser lido. 

A diversidade de leituras da obra shakespeariana é largamente comentada por Jonathan 

Bate (2008) que menciona a interpretação de vários críticos em relação à peça Medida por 

medida e seus personagens. O autor refere-se a análises que, sempre partindo de paradoxos, 

como virtude/vício, humano/divino, entre outras polaridades, julgam atitudes e situações 

controvertidas, chegando a conclusões diametralmente opostas. Segundo Bate, as críticas que 

prevalecem, até o século XIX, são aquelas que promovem leituras do tipo “ou/ou”; isto é, 

interpretações em que um personagem ou é virtuoso ou vicioso, e um comportamento ou é 

humano, ou divino. Entretanto, a partir da década de 20 do século passado, despontam leituras 

que admitem a validade simultânea de interpretações diversas. Essa mudança de rumo na 

forma de se elaborarem críticas foi fomentada, de acordo com Bate, em resposta a um 

conjunto de descobertas científicas que dão relevo às noções de indeterminação e incerteza. E, 

no que concerne à obra shakespeariana, esse novo paradigma é organizado, primeiramente, 

pelo trabalho de William Empson (1966). Antes de explicitá-lo, contudo, é relevante 

compreendermos as novidades científicas que permitiram seu surgimento. 

Isaac Newton afirmou, no século XVII, que a luz consistia em um fluxo de partículas. 

Um contemporâneo seu, o teórico holandês Christiaan Huygens, declarou, diferentemente, 

que a luz não era constituída de partículas, mas de ondas. Na primeira metade de século XIX, 

tudo levava a crer que a teoria da luz como movimento vibratório, ou melhor, a teoria da luz 

                                                           
21 Nesse ponto, acreditamos ser relevante a necessidade de deixar claro que a utilização das reflexões de Derrida, 
Foucault e Bakhtin, como exemplos de autores cujas ideias poderiam, de alguma forma, relacionar-se às 
oposições shakespearianas, não autoriza a conclusão de que é possível equiparar restritamente o pensamento que 
construíram. Por outro lado, também não é possível negar as semelhanças apresentadas entre os aportes teóricos 
por eles elaborados.    
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como onda, havia triunfado. No entanto, com o resultado de muitos estudos foi possível 

constatar a fusão de duas teorias aparentemente contraditórias: a luz poderia se comportar 

tanto como onda quanto como partícula, dependendo das circunstâncias. O avanço das 

pesquisas demonstrou, ainda, a irregularidade desse comportamento onda-partícula e a 

dificuldade de se observarem e separarem esses momentos, vez que, sempre que se tenta 

examinar a posição de uma partícula, provoca-se um distúrbio dessa configuração. Assim, se 

na teoria clássica, era pertinente conceber a possibilidade de medições precisas, com a nova 

teoria, percebeu-se que era possível apenas calcular as probabilidades dos resultados de 

experimentos. Porém, essa indeterminação não adviria da utilização de técnicas de cálculo 

inadequadas. É que as quantidades, tal como a energia, não seriam constantes, mas possuiriam 

comportamento irregular e imprevisível. Como consequência dessas inovadoras descobertas, 

nossa noção do que seria realidade teria sido alterada (BATE, 2008).  

William Empson (1966), que foi estudante de matemática em Cambridge na década de 

vinte do último século, tornou-se, posteriormente, aluno de literatura, trazendo consigo várias 

diretrizes daquele campo de estudos para sua nova esfera de atuação. De acordo com Bate 

(2008), Empson aplicou o “princípio da incerteza” (BATE, 2008, p. 316) à crítica da obra 

shakespeariana e, com isso, ofereceu a maior contribuição do século XX para a compreensão 

da produção de Shakespeare. Em vez de uma leitura do tipo “ou/ou”, na qual deveríamos 

escolher entre possíveis sentidos, inaugurava-se a era das críticas “isso e aquilo”,22 isto é, da 

interpretação que admite a coexistência de dois sentidos diversos de um mesmo texto. Nas 

palavras do autor: 

 

[e]ntão, presume-se, exceto quando um sentido duplo é claramente 
intencional e quase uma piada, que Shakespeare somente pode ter querido 
dizer uma coisa, mas que o leitor deve guardar uma variedade de coisas que 
ele poderia ter querido dizer para pesá-las, na apreciação da poesia, de 
acordo com suas probabilidades. Aqui, tal como na recente física atômica, 
existe uma mudança em progresso que tende a vincular a noção de uma 
probabilidade com o objeto natural e não com a falibilidade da mente 
humana.23 (EMPSON, 1966, p. 81).   

 

                                                           
22 “both/and” (BATE, 2008). 
23 “So it is assumed, except when a double meaning is very conscious and almost a joke, that Shakespeare can 
only have meant one thing, but that the reader must hold in mind a variety of things he may have meant, and 
weight them, in appreciating the poetry, according to their probabilities. Here as in a recent atomic physics there 
is a shift in progress, which tends to attach the notion of a probability to the natural object rather than the 
fallibility of the human mind. (EMPSON, 1966, p. 81).   
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Por isso, Bate (2008) alega que a teorização de Empson, realizada na primeira metade 

do século passado, foi, para os estudos shakespearianos, o equivalente crítico-literário da 

mecânica quântica.  

O pensamento de Empson (1966) foi expresso no livro Seven types of ambiguity no 

qual, em linhas gerais, o autor propõe-se a analisar a noção de ambiguidade, embora não 

aquela compreendida no discurso comum, mas em uma acepção mais ampliada, significando 

“reações alternativas para o mesmo texto”24 (EMPSON, 1966, p. 1). Para o autor, a 

ambiguidade pode significar tanto uma indecisão em relação ao que você quer dizer; quanto 

uma intenção deliberada de que algo tenha muitos significados; ou, ainda, o fato de que uma 

declaração possa ter muitos significados. Nessa perspectiva, Empson propõem uma gradação 

entre os níveis de imprecisão/dubiedade que abrange do significado múltiplo ao paradoxo 

radical. No que tange ao paradoxo, ele estaria relacionado com a sétima forma de 

ambiguidade, isto é, aquela em que os dois significados de uma palavra, seus dois valores, são 

dois sentidos opostos definidos pelo contexto e cujo efeito evidenciaria uma divisão 

fundamental na mente do escritor.  

Examinando as categorias da ambiguidade em Empson, Bate (2008) afirma, no que diz 

respeito ao sétimo tipo, que ela foi levada ao extremo, de maneira falaciosa, pelos adeptos de 

teorias literárias desenvolvidas no final do século passado, especialmente aquelas vinculadas à 

desconstrução. De acordo com Bate, apesar das descobertas científicas enfocadas por Empson 

destacarem as noções de incerteza e indeterminação, a guinada operada por seus estudos não 

apoiou a percepção de que tudo é relativo. De forma diversa, o que de fato ocorreu foi uma 

mudança no elemento que deveria ser concebido como absoluto, ou melhor, o absoluto – ou a 

essência, a verdade, o centro – continua existindo, mas agora o espaço é ocupado por uma 

nova teoria, um novo princípio.  

Quanto a esse aspecto, não podemos deixar de indicar o equívoco em que incorrem Bate 

e outros antagonistas da desconstrução. Conforme já discutimos longamente nos capítulos que 

a este antecedem, é equivocada a impressão de que a desconstrução – ao pleitear a 

impossibilidade de um significado pleno, de um conhecimento que leve à “coisa em si”, e, por 

fim, da própria existência dessa realidade absoluta – consiste num relativismo que nos separa 

totalmente do mundo. Os significados não estão completamente à mercê dos caprichos de um 

enunciador, nem de um leitor. Como bem explicou John Caputo (2002), em relação à visão 

desconstrutora acerca das interpretações,  

                                                           
24 “[...]alternative reactions to the same piece of language.” (EMPSON, 1966, p. 1) 
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[t]oda interpretação sempre ocorre numa condição de indecidibilidade. Isso 
quer dizer que não podemos apaziguar o jogo, as tensões e a multiplicidade 
que assedia os textos e situações, crenças e práticas. Mas indecidibilidade 
não significa indeterminação; não quer dizer que estamos perdidos numa 
névoa de confusão, na sub-determinação e no “vale tudo” do relativismo. 
(CAPUTO, 2002, p. 45). 

 

Sendo assim, indecidibilidade significaria, no jogo da análise literária, a concorrência 

entre opções existentes, o que não nos exime de tentar solucionar a disputa, pois não podemos 

contar com uma operação pré-estabelecida, que nos conduzirá, sem empecilhos, ao resultado 

perfeitamente “correto”.  

Após a exposição desse debate relativo à constituição de oposições na obra 

shakespeariana, desejamos, ao final desta seção, reunir algumas considerações que põem em 

contato pontos diversos. Primeiramente, acreditamos, como sugeriu Platt e vários outros 

autores, que, na Renascença inglesa, existiu uma cultura de valorização do paradoxo. É 

provável, portanto, que os dramaturgos da época tenham feito uso desse recurso no intuito de 

questionar alguns aspectos da sociedade daquele momento, ainda que, para isso, tenham-se 

furtado a assumir uma contraposição aberta aos costumes do tempo.25 Cremos, igualmente, 

que as oposições propostas por Shakespeare possam ter sido instituídas de modo a significar 

não apenas a concomitância de duas idéias igualmente válidas, mas também a rejeição de uma 

“pureza” de cada um dos termos. Dessa forma, em concordância com o entendimento de Platt, 

percebemos entre a forma com que Shakespeare constrói parte das contraposições que 

permeiam sua obra e as discussões da pós-modernidade alguns traços em comum, como as 

ideias de duplicidade e a indecidibilidade. Ademais, conforme Platt, também defendemos que 

a organização das oposições/contradições gere sentidos ambivalentes e ambíguos que podem 

repercutir na composição de críticas, não apenas diferentes, senão até incompatíveis, o que, 

em nosso entender, não anula, antecipadamente, a possibilidade de ambas serem pertinentes.  

Devemos destacar, no entanto, que as similitudes entre as oposições no teatro 

shakespeariano e na discussão pós-moderna cessam nos pontos acima dispostos. É impossível 

equiparar completamente as abordagens. As oposições em Shakespeare podem ter sido 

utilizadas para questionar paradigmas e, até mesmo, para, ao exibir as contradições e 

ambivalências delas decorrentes, relativizar sentidos. Entretanto, não podemos supor 

encontrar, nos binarismos do teatro shakespeariano, o alcance deliberadamente pretendido 

pelas reflexões pós-estruturalistas. Se, em Shakespeare, as dualidades foram examinadas de 

                                                           
25 Devido à forte resistência por partes de certos grupos, foi preciso a interferência do conselho real (Privy 

Council) para regularizar a atividade de encenação de peças. Desde o início de seu reinado, em 1559, a rainha 
Elizabeth I propôs um sistema para revisão e regulamentação das peças. (GREENBLATT, 2008). 
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modo a demonstrar que a cada elemento cabe um quinhão da “verdade”, sua constituição não 

se propôs a debater a inexistência da verdade absoluta. Como afirma Foucault (1999), houve 

dois momentos da cultura ocidental em que o conhecimento passou por transformações 

paradigmáticas: nos fins do século XVII e no início do século XIX. Logo, não parece 

apropriado supor que nossa forma de pensar e conhecer tenha como fundamento o modelo 

renascentista, por mais forte que seja a tendência para perceber o conhecimento como um 

movimento progressivo e ininterrupto rumo a nossos dias.     

Não podemos endossar tampouco a generalização que percebe de maneira uniforme as 

oposições abordadas nas várias peças shakespearianas. Apesar de concordarmos com Platt, 

quando afirma que podemos encontrar em Shakespeare a constituição de oposições que 

operam, relativamente, em consonância com a ideia do paradoxo de viés pós-estruturalista, 

não entendemos que essa configuração abrange todas as oposições já elaboradas na obra do 

dramaturgo. Ainda assim, apresentamos nossa decisão de continuar utilizando, 

indistintamente, todos os termos aqui apresentados (ambivalência, ambiguidade e paradoxo) 

para nos reportarmos às oposições/contradições em Shakespeare.  

Na próxima seção, discutiremos a peça Macbeth, explorando, principalmente, as 

contraposições que nela se organizam. 

 

3.2 A CONSTITUIÇÃO DAS OPOSIÇÕES EM MACBETH   

 

Macbeth é considerada uma das tragédias mais concisas de Shakespeare, o que sempre 

gerou debates em torno da possibilidade de que sua primeira impressão, ocorrida somente no 

primeiro fólio (1623), fosse uma versão resultante de cortes de um suposto texto inicial.26  

Ainda assim, breve e direta, a peça é capaz de promover a discussão acerca de conflitos que 

alcançam os níveis pessoal e social. Além dessa abrangência temática, sua força provém, 

ainda, de seu intenso diálogo com o contexto histórico e social da época – o que pode ser 

atestado por diversos documentos – e com outras obras teatrais. Assim, antes de 

apresentarmos os paradoxos/ambivalências explorados no texto dramático, faremos uma 

rápida digressão em que apresentaremos elementos que, certamente, influenciaram a 

composição da obra.  

                                                           
26 Alguns teóricos acreditam que existam inserções/colaborações na peça. A inclusão de Hécate, em que se alega 
haver uma modificação no estilo da linguagem, e das canções das bruxas, também encontradas na peça The 

witch, de Thomas Middleton, parece fundamentar essa visão (BULLOUGH, 1973).  
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Geoffrey Bullough (1973) compila e comenta, em Narrative and dramatic sources of 

Shakespeare, algumas obras que indicariam o estabelecimento do dialogismo observável nas 

peças de Shakespeare. Em relação a Macbeth, o autor cita as semelhanças da temática e de 

algumas cenas específicas da peça com várias outras obras, aventando possibilidades acerca 

de que obra teria “inspirado” as outras. Dentre essas peças, Sophonisba, de autoria de John 

Marston, representada no palco do Blackfriars, em março de 1606, apresenta, em comum, 

referências à magia e a fantasmas, apesar das diferenças do enredo. A despeito da propriedade 

das informações fornecidas por Bullough, convém esclarecer que a simples menção a alguns 

assuntos específicos, ou a alguma característica compartilhada por outros autores, não é 

suficiente para atestar uma influência direta. Como veremos mais adiante, esses dois 

elementos apontados estão vinculados a questões muito próprias do período. 

 Patente é a relação entre Macbeth e o livro editado por Raphael Holinshed, The 

chronicles of England, Scotland, and Ireland, em 1577. Historiadores compreendem o livro 

de Holinshed como uma síntese do gênero “crônica”, compilações de textos variados 

(eventos, piadas, histórias de guerras, de crimes e de fenômenos sobrenaturais, etc.) em que a 

intervenção editorial era diminuta ou inexistente. As crônicas de Holinshed foram, na 

realidade, escritas por vários autores e serviram de fundamento para diversas peças de 

dramaturgos do período elizabetano e jacobita. Em face disso, uma parte da academia 

examinou a obra à exaustão em busca de pistas do processo criativo desses autores, 

especialmente de Shakespeare (GREENBLATT, 2008).  

Duas das histórias, de períodos diversos, que constavam no volume que tratava da 

Escócia, foram inequivocamente utilizadas na escrita de Macbeth. A primeira teria ocorrido 

no século X e dizia respeito ao assassinato do rei Duff. A outra, que teria se passado no século 

XI, narrava também a morte criminosa de um monarca: Duncan. Em ambas as narrativas os 

reis são mortos por nobres que gozavam do respeito e confiança de seus soberanos, além de 

remeterem, de alguma forma, a elementos de feitiçaria (HOLINSHED, 1973).  

Na história do rei Duff, o monarca, que enfrenta revoltas provocadas por rebeldes, 

hospeda-se na casa de um nobre chamado Donwald que, instigado pela esposa, manda 

executar o rei e enterrar seu corpo próximo a um rio. Na manhã seguinte ao assassinato, ao 

“descobrir” a morte do rei, Donwald mata também os porteiros que guardavam seus aposentos 

e finge procurar, por todo o castelo, o cadáver e/ou seus executores, mas, obviamente, não os 

encontra. Durante um longo período posterior à morte de Duff, o reino permanece sob nuvens, 

sem sol ou lua, sendo varrido por fortes ventos. Culen, o sucessor do trono, é advertido por 

bispos que essa situação não irá mudar até que o carrasco de Duff seja punido e seu corpo 
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localizado. Donwald é, então, perseguido, encontrado e executado juntamente com seus 

comparsas (HOLINSHED, 1973).  

Se, nesse episódio da história escocesa, podemos perceber claramente as similaridades 

com o texto shakespeariano, no segundo relato, as evidências são ainda mais óbvias. Duncan é 

um rei de natureza calma e frágil que é considerado, por alguns, excessivamente clemente 

para com seus opositores. Diferentemente de Duncan, seu primo, Macbeth, é conhecido por 

sua bravura e sua tendência para crueldade. Tendo sido negligente e fraco na punição de seus 

agressores, Duncan começa a sofrer forte oposição no reino. Um dos opositores é Macdowald, 

que assume o posto de capitão dos rebeldes e, após uma luta com os homens de Duncan, 

decepa a cabeça do capitão, Malcolm. Em uma reunião com um conselho de nobres, decide-se 

que Macdowald deveria ser morto, o que se concretiza com a ajuda de Macbeth. Depois, 

seguiram-se invasões de noruegueses e dinamarqueses, vencidas com a efetiva participação de 

Macbeth. Eis que, um dia, enquanto passavam por florestas e campos, Banquo e Macbeth 

depararam-se com três mulheres de estranha aparência que os saúdam. Macbeth foi chamado 

de Barão de Glamis, de Barão de Cawdor e, finalmente, de futuro rei. Em seguida, as 

mulheres avisam a Banquo que Macbeth reinará, mas, não tendo descendentes, seu final será 

desafortunado. Ele, ao contrário, não será rei, porém, seus descendentes gerarão uma nova 

linhagem (HOLINSHED, 1973).  

Depois de receber o título de Barão de Cawdor, Macbeth esperava pelo momento de ser 

rei (HOLINSHED, 1973). Na Escócia, o sistema de troca de monarcas, não levava em conta 

apenas a hereditariedade, mas uma combinação de outros elementos.  No caso do herdeiro ser 

ainda muito jovem para governar, o rei deveria ser escolhido entre seus parentes próximos, 

por uma votação entre nobres. Por isso, Macbeth possuía, de fato, direitos na sucessão 

escocesa (NOSTBAKKEN, 1997). Daí porque o capitão fica tão irritado quando Duncan, 

contrariando os costumes, nomeia o filho Malcolm como herdeiro do trono. Então, Macbeth 

une-se a Banquo, também parente do rei, para matar Duncan. Após a morte de Duncan, seus 

filhos, temendo por suas vidas, fogem do reino. Macbeth é, então, coroado, tal como manda a 

tradição, e governa uma Escócia pacificada durante vários anos (HOLINSHED, 1973).  

Apesar da aparente calmaria, Macbeth ainda teme as previsões das feiticeiras.  Ele 

convida, então, Banquo e seu filho Fleance para cear, momento em que pretende dar cabo da 

vida dos dois. Banquo é morto, mas Fleance consegue escapar para Gales. Macbeth atravessa 

um momento difícil. Contudo, confiante nas novas previsões das bruxas, acredita que está a 

salvo. Uma vez que possui com Macduff, barão de Fife, algumas diferenças, Macbeth manda 

matar seu desafeto e sua família, assassinada barbaramente. Entretanto, Macduff consegue 
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fugir para a Inglaterra onde se encontra com Malcolm, já crescido, e decidem tomar o poder 

da Escócia. Contando com o apoio de outros nobres, Macduff consegue invadir o castelo de 

Dunsinane e assassinar Macbeth, que teve sua cabeça levada na ponta de uma lança para o 

novo soberano, o rei Malcolm (HOLINSHED, 1973).  

 Como podemos observar, apesar de algumas alterações, Macbeth, realmente, possui 

fortes ligações com essas narrativas da história escocesa. Bullough (1973) menciona, ainda, 

vários outros escritos que mostram as relações intertextuais da peça com a Escócia, sua 

história e fenômenos de magia, como por exemplo, Scotorum Historiae,  De origine, moribus 

et rebus gestis Scotorum e A defensative against the poyson of supposed prophecis, dentre 

outras obras. A influência do enredo que consta em Holinshed é, no entanto, muito óbvia para 

ser menosprezada. Diante dessa constatação, resta uma pergunta: por que a escolha de 

crônicas escocesas como motivação para constituição de uma obra teatral? A resposta 

encontra-se vinculada com a situação histórica daquele momento.  

Uma vez que a rainha Elizabeth I não gerou herdeiros, com a sua morte, o rei James VI 

da Escócia ascendeu ao trono inglês, em maio de 1603. O novo rei escolheu a companhia da 

qual Shakespeare era partícipe como a companhia “oficial” da corte (King’s Men). Macbeth 

teria sido, então, uma maneira de o grupo demonstrar sua gratidão ao rei por essa escolha 

(GREENBLATT, 2008). Assim, a peça seria uma espécie de homenagem ao povo escocês, e 

consequentemente, ao novo soberano, pela exaltação de sua história e de suas raízes. 

Ademais, como frisa Nostbakken (1997), o coroamento do rei sob o nome de James I da 

Inglaterra fez explodir a curiosidade pública acerca da nação vizinha com a qual os ingleses já 

haviam partilhado alguns momentos da história.  

Em Macbeth, Shakespeare louvou as boas qualidades da linhagem dos Stuart, 

suavizando as atitudes dos personagens. Dessa forma, o dramaturgo abrandou as 

características negativas de Duncan, que, na história escocesa, seria tanto um rei sem o pulso 

necessário para ser um governante, quanto um burlador das leis de sucessão. De forma 

semelhante, Banquo, de quem James I era descendente, não poderia ser retratado como um 

dos assassinos de Duncan. Afinal, a imagem do monarca não poderia ser maculada. Assim, 

mesmo tendo Banquo compartilhado com Macbeth a coragem e a crueldade de espírito, foi 

apresentado, na peça shakespeariana, como um valoroso nobre (HOLINSHED, 1973). Disso 

tudo, concluímos que, tal como afirmava Lefevere em seu estudo, Shakespeare reescreveu a 

narrativa, adequando o enredo aos objetivos pretendidos. E, ainda, conforme defendemos 

previamente, todo texto, incluindo o shakespeariano, é intertexto. Além de recorrer a 

narrativas históricas para a construção da obra, não custa lembrar que as peças faziam parte 
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um empreendimento comercial colaborativo, sendo possível, senão provável, que os textos 

estivessem abertos para novas idéias e suplementações, com modificações sugeridas pelos 

próprios atores (GRENNBLATT, 2008). Nesse sentido, a idéia de que Shakespeare é um 

gênio cuja inspiração e talento para a criação decorrem somente de seus atributos pessoais vê-

se questionada. Remetendo-nos, ainda, às reflexões bakhtinianas, o texto deve ser 

compreendido como espaço em que várias escrituras se entrecruzam e inúmeros diálogos se 

estabelecem.  

As relações dialógicas construídas entre Macbeth e o contexto histórico, político e 

social daquele momento não se restringem, porém, à coroação de James I. Existem várias 

referências, na peça, a outros acontecimentos da vida inglesa e escocesa ocorridos no período, 

além de menções a costumes e visões do mundo habituais naquela época. Dois desses eventos 

são fundamentais para que entendamos as nuances de alguns trechos da obra: a conspiração 

da pólvora e a conspiração Gowrie. A conspiração da pólvora, ou Gunpowder Plot, ocorreu 

em novembro de 1605, isto é, no ano anterior à data mais aceita como a da escrita de 

Macbeth. A conspiração Gowrie, por seu turno, acontece na Escócia, em 1600. Vejamos 

porque tais eventos interessam à compreensão da peça.  

 A conspiração da pólvora começa a se organizar, em 1604, após a política anti-

catolicismo ter se tornado ainda mais evidente. Os problemas entre católicos e protestantes 

sempre foram motivo de tensões tanto na Inglaterra, quanto na Escócia. No reinado de James 

I, as medidas restritivas em relação aos católicos aumentaram, até que, em 1604, o governo 

exigiu que todos os padres e jesuítas deixassem o país. Foi então que um grupo de católicos 

planejou, durante mais de um ano, a explosão do parlamento, no dia de abertura da sessão 

legislativa de 1605.  Contudo, o plano foi descoberto e Guy Fawkes, o indivíduo que 

guardava os suprimentos a serem utilizados na explosão, foi preso e torturado até que 

entregasse seus companheiros. Capturados, julgados e declarados traidores, todos foram 

sentenciados a forca. O último a ser preso foi Henry Garnet, um padre que, clandestinamente, 

liderava a missão jesuíta na Inglaterra. Além do envolvimento na conspiração, Garnet é 

condenado também pela escrita de um livro (A Treatise of Equivocation) que ensina os 

católicos a responderem, quando sob juramento, de maneira capciosa, a perguntas 

comprometedoras (NOSTBAKKEN, 1997).  

No que concerne a peça, existe uma cena em que há uma referência direta à conspiração 

e a Garnet. Na cena III do segundo ato, o guardião dos aposentos de Duncan, no castelo de 

Macbeth, após uma noite de grande bebedeira, acorda, ainda tonto, supondo guardar as portas 

do inferno. 
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PORTEIRO: [...] Quem está aí em nome de Belzebu? É um agricultor que se 
enforcou esperando uma boa colheita? Podes entrar! Traze bastantes lenços, 
irás suar aqui. (Batem). Bate, bate! Quem está aí em nome do outro 
demônio? Por minha fé, deve ser um hipócrita que juraria por um dos pratos 
da balança contra o outro prato, e que cometeu bastantes traições pelo amor 
de Deus, mas não pode chegar ao céu, por causa de suas hipocrisias. Podes 
entrar, hipócrita! [...]27 (SHAKESPEARE, 1995a, p. 493, grifos nossos) 

 

Segundo Nostbakken (1997), a ambiguidade (equivocation) era tema recorrente e 

largamente associado ao diabo, e os protestantes consideravam os jesuítas como agentes do 

demônio. O trecho remete, então, a Garnet, o “traidor” que utiliza de hipocrisia para ludibriar. 

Vale salientar que o jesuíta costumava dizer, de fato, que era um “agricultor”, no intuito de 

esconder sua identidade. Era, assim, apontado, na peça, como o embusteiro, aquele que foi 

enforcado pelas traições cometidas em nome de seu amor a Deus. Nesse trecho, é possível 

reconhecer o tom de sarcasmo em relação à morte do líder católico. 

Outro caso de traição, envolvendo o monarca, ocorreu anteriormente à sua coroação na 

Inglaterra. Naquele momento, ele ainda era o rei James VI da Escócia e se dirigia para a 

residência de um de seus súditos, o Conde de Gowrie. O soberano foi raptado, mas seus 

seguidores conseguiram encontrá-lo e libertá-lo antes que alguém pudesse feri-lo gravemente. 

O conde foi considerado culpado pelo ataque e imediatamente executado (NOSTBAKKEN, 

1997). Tal como o personagem de Duncan em Macbeth, o rei é atraiçoado por alguém que, 

além de súdito, é também seu anfitrião. É inegável, portanto, o paralelo que há entre esse 

episódio histórico, o enredo da peça e a crônica do rei Duff. 

Estritamente associada a toda essa atmosfera de conluios contra monarcas está uma 

percepção, muito comum para o período, acerca dos direitos da realeza. De acordo com 

Nostbakken (1997), uma teoria pautava o direito divino dos monarcas sobre seus súditos, com 

princípios que remetiam à Idade Média. Segundo esse entendimento, todo rei possuía dois 

corpos: o natural e o político. O corpo natural era, obviamente, seu corpo pessoal, seu lado 

humano. O corpo político dizia respeito a seu papel como governante, que seria o resultado de 

uma escolha divina. Nesse sentido, os reis somente deviam subordinação e/ou responderiam 

por seus atos perante o Todo-Poderoso. Dos súditos, contrariamente, exigia-se total 

obediência, pois, se um monarca fosse um tirano era porque Deus tê-lo-ia escolhido para 

                                                           
27 “PORTER 
[...] Who’s there, i’th’ name of Beelzebub? Here’s a farmer that hanged himself on th’expectation of plenty. 
Come in time! Have napkins enough about you; here you’ll sweat for’t. 
Knock within 

Knock, knock. Who’s there in in th’other devil’s name? Faith, here’s an equivocator that could swear in both the 
scales against either scale, who committed treason enough for God’s sake, yet could not equivocate to heaven. O, 
come in, equivocator.[...] (SHAKESPEARE, 2005c, p. 977).  
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punir e extirpar o mal da nação. James I, considerado um soberano afeito à atividade 

intelectual, escreveu dois trabalhos a respeito do assunto: The true law of free monarchies 

(1598) e Basilicon Doron (1599). Em The true law, James I (apud NOSTBAKKEN, 1997, p. 48) 

afirma: 

 

[...] um rei ímpio é enviado por Deus como um conjuro para seu povo e uma 
praga por seus pecados. Porém, é-lhes legítimo livrar-se da maldição por 
seus esforços [...].  
É certo, então, como já provei suficientemente pelas leis de Deus, que a 
paciência, as preces sinceras a Deus e o aperfeiçoamento de suas vidas são 
os únicos meios legítimos de fazer Deus aliviá-los dessa maldição. 28  

 

Para Nostbakken (1997, p. 34), ecos dessa visão acerca da realeza e do papel dos 

monarcas ainda ressoariam, timidamente, na atualidade, por meio da expressão “o rei está 

morto, longa vida ao rei”.29  

Em face dessa perspectiva em que se conferia grande importância aos monarcas, o 

regicídio era considerado um crime muito sério, vez que significava um atentado contra o 

representante de Deus. Por isso, poucos dias após a descoberta dos projetos criminosos dos 

conspiradores da pólvora, o rei fez um pronunciamento no parlamento em que esclarecia a 

respeito da gravidade e vileza do ato, além de explicar que a descoberta do plano foi um 

verdadeiro milagre que tinha por fim, ao poupar sua vida, resguardar a vontade divina. James 

I (apud NOSTBAKKEN, 1997, p. 72) afirma, então, que “a crueldade do próprio enredo [...] 

não era apenas para minha destruição, nem de minha esposa ou posteridade apenas, mas de 

todo corpo do Estado de forma geral”.30  

Além da relevância da realeza para a sociedade, outros assuntos faziam-se presentes e 

arregimentavam grande atenção do povo. Uma dessas questões era a feitiçaria. Nostbakken 

(1997) assegura que, em geral, escoceses e ingleses eram, naquele tempo, muito 

supersticiosos. Em vários documentos, como nas próprias crônicas de Holinshed, fazia-se 

referência a histórias de bruxas, encantamentos, adivinhações e profecias, embora não fossem 

compreendidas como mitos. Em uma sociedade em que a religião possuía grande prestígio e 

influência, a feitiçaria era vista como forma de oposição a Deus, e as feiticeiras, como 

instrumentos do satanás. Como explica Nostbakken (1997), o intervalo que se estende da 
                                                           
28 “[...] a wicked king is sent by God for a curse to his people, and a plague for theirs sins: but that is lawful to 
them to shake off that curse at their own hand, which God hath laid on them, that I deny, and may do so justly... 
“It is certain then (as I have already by the Law of God sufficiently proved) that patience, earnest prayers to God, 
and amendment of their lives, are the only lawful means to move God to relieve them of that heavy curse”. 
29 “The king is dead; long live the king.” (NOSTBAKKEN, 1997, p. 34). 
30 “[...] the cruelty of the plot itself [...] which was not only for the destruction of my Person, nor of my Wife and 
posterity only, but of the whole body of the State in general” (NOSTBAKKEN, 1997, p. 72). 
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segunda metade do século XVI, até o fim do século XVII, foi um momento de histeria, com 

muitas perseguições e julgamentos de supostos praticantes de magia. O próprio rei James I 

acreditava na existência de atividades mágicas que se realizavam sob os auspícios de satã. A 

esse respeito, também escreveu o rei uma espécie de manifesto (Demonology) no qual, por 

meio de um diálogo, teoriza acerca da questão.31  No prefácio, James I (apud NOSTBAKKEN, 

1997, p. 106) adverte: 

 

[...] a assustadora abundância, em nosso tempo e neste país, desses 
detestáveis escravos do demônio, as bruxas ou os magos, moveu-me, caro 
leitor, a expedir o seguinte tratado de minha autoria, não (como manifestei) 
para se prestar a demonstrar meu conhecimento e engenho, mas apenas para, 
movido por minha consciência, registrar, [e] desse modo, tanto quanto 
possível, dirimir as dúvidas nos corações de muitos [...]. 32  

 

Nesse contexto, é curioso observar, primeiramente, que na luta entre bem/mal, as 

mulheres foram rapidamente vinculadas ao lado menos favorecido da contenda, afinal, a 

grande maioria de acusações contra praticantes da adoração ao diabo era dirigida a elas, que, 

muitas vezes, sob tortura, “confessavam” pactos diabólicos e práticas de feitiçaria. Segundo 

James I (apud NOSTBAKKEN, 1997, p. 106), isso era facilmente explicável pela natureza do 

sexo feminino. Quando se pergunta a razão pela qual para cada vinte mulheres envolvidas 

com magia há apenas um homem, a explicação é a de que “aquele sexo é mais frágil que o 

homem, portanto, é mais facilmente enganado nessas grandes redes do demônio, tal como foi 

muito bem comprovado, desde o princípio, pela serpente na traição de Eva [...]. 33 

Evidentemente, apesar do amplo apoio às regras vigentes, por parte da sociedade nos 

períodos elizabetano e jacobita, houve quem não acreditasse em feitiçarias e visse no ataque 

às bruxas, mera superstição, ou, ainda, uma forma conveniente de atacar desafetos. Contudo, 

ao que tudo indica, esse era o pensamento de uma minoria. Convém destacar, entretanto, um 

estudo que contrariou a arraigada crença na magia que vigorava naquele momento. Em The 

discovery of witchcraft (1584), Reginald Scot (apud NOSTBAKKEN, 1997) argumenta que a 

preocupação com a feitiçaria é completamente infundada e que as pessoas perseguidas como 

                                                           
31 Vários estudiosos veem o interesse de James I pelo tema não como superstição ou furor religioso, mas como 
tentativa deliberada de manipulação popular.  
32 [t]he fearful abounding at this time in this country, of these detestable slaves of the Devil, the Witches or 
enchanters, hath moved me (beloved reader) to dispatch in post, this following treatise of mine, not in any wise 
(as I protested) to serve for a show of my learning & engine, but only (moved of conscience) to press / thereby, 
so far as I can, to resolve the doubting hearts of many; [...]. JAMES I (apud NOSTBAKKEN, 1997, p. 106).  
33 “[...] that sex is frailer than man is, so is it easier to be entrapped in these Gross snares of the Devil, as was 
over well proved to be true, by the Serpent’s deceiving of Eve at the beginning, [...]” JAMES I (apud 
NOSTBAKKEN, 1997, p. 106).  
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bruxas eram ou vítimas de uma paranóia coletiva, ou impostoras que tentavam assustar as 

pessoas, fingindo possuir poderes especiais. O autor também questiona os estereótipos que 

ajudam a construir a idéia do que seria uma “bruxa”, isto é, mulheres idosas, enrugadas, 

pálidas e, naturalmente, pobres. Por isso, Scot defende que a “feitiçaria não passa de um 

sistema usado para apoiar ou justificar um comportamento malicioso ou o abuso de pessoas 

desprivilegiadas”34 (SCOT apud NOSTBAKKEN, 1997, p. 97).    

É facilmente compreensível, portanto, a opção de Shakespeare em acolher a concepção 

que confirmava a existência da bruxaria. Essa percepção era a que prevalecia e, ademais, era a 

acolhida pelo soberano que, além de ser alguém de superior importância, um eleito de Deus, 

era exatamente uma das pessoas para quem o dramaturgo trabalhava.  

Assim, percebemos que Macbeth é uma reescritura em que fatos históricos, mitos e 

tradições do passado de duas nações são reorganizados com vistas a atingir o público de outro 

momento. Nesse processo, o texto desenvolve estreitos laços com os problemas, crenças e 

questionamentos de seu tempo, seja no plano social, político ou cultural. Nessa perspectiva, 

podemos afirmar que a peça dialoga com o passado e o presente, além de projetar-se no 

futuro, abrindo espaço para a reflexão sobre diversos assuntos. Entretanto, ao ser reescrita, o 

tradutor reelabora os eventos e as discussões deles decorrentes em uma linguagem renovada e 

mais condizente com o novo gênero em que está sendo desenvolvida, no caso, a peça teatral. 

Porém, sejam quais forem as histórias, as temáticas ou a linguagem utilizada, de alguma 

forma, a marca das oposições está presente. 

Em Macbeth, o confronto entre sentimentos, situações, opiniões e atitudes antagônicas 

permeia toda obra e opõem diversos personagens. Mas, essas dualidades são percebidas, ainda 

de forma mais evidente, no próprio uso da linguagem, que, segundo Barbara Heliodora 

(2004), apresenta palavras e expressões paradoxais. Observemos os seguintes exemplos: 

 

TODAS [feiticeiras]: O belo é feio e o feio é belo.35 (SHAKESPEARE, 
1995a, p. 479). 
 
MACBETH: Nunca vi dia tão feio e tão belo.36 (SHAKESPEARE, 1995a, p. 
482).  
 
PRIMEIRA FEITICEIRA: Menor do que Macbeth e maior.  

                                                           
34 “[...] witchcraft was nothing more than a system used to support or justify malicious behavior and abuse of the 
poor.” (SCOT apud  NOSTBAKKEN, 1997, p. 97).  
35 “ALL 
Fair is foul, and foul is fair. [...].” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 971). 
36 “MACBETH 
So foul and fair a day I have not seen.” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 971). 
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SEGUNDA FEITICEIRA: Nem tão feliz, entretanto, muito mais feliz!37 
(SHAKESPEARE, 1995a, p. 482).  

 

Frank Kermode (2006) refere-se aos paradoxos utilizados pelas bruxas como um 

deboche contra os poderes de previsão. As previsões seriam sempre dúbias, ambíguas e 

hipnóticas, pois dependiam da perspectiva sob a qual poderiam ser apreciadas. O que é belo, 

como por exemplo, ser coroado rei, pode ser feio, se pensarmos que esse trono foi 

conquistado à custa de um assassinato. Por isso, Kermode afirma que o “paradoxo é oracular, 

e as falas dos oráculos são tradicionalmente equívocas” (2006, p. 292). Isso é compreendido 

pela última profecia proferida na peça cuja obscuridade induz Macbeth ao erro.  

 

TERCEIRA APARIÇÃO: Tem um coração de leão; sê arrogante e não te 
importes com quem proteste, se agite ou conspire contra ti. Macbeth só será 
vencido, quando o grande bosque de Birman, subindo a alta colina de 
Dunsinane, marchar contra ele. 
MACBETH: Isto jamais acontecerá. Quem pode mobilizar um bosque ou 
ordenar à árvore que arranque sua raiz do seio da terra? Agradáveis 
predições! Bem! Não levantes a cabeça, morte rebelde, até que o Bosque de 
Birnam ande o nosso grande Macbeth viverá até o termo normal de toda 
vida, soltando o último suspiro na hora em que toda pessoa tiver de soltá-
lo.38 [...] (SHAKESPEARE, 1995a, p. 509-510). 

 

Como descobrimos, ao fim da peça, a segurança prometida pela “aparição” é ilusória e 

Macbeth paga com a vida por essa ambiguidade. 

 

MACBETH: [...] Fraqueja minha resolução e começo a suspeitar do 
equivoco do demônio que mente debaixo da máscara da verdade. “Nada 
temas, até que o bosque de Birnam caminhe para Dunsinane.” E agora, um 

                                                           
37 “FIRST WITCH 
Lesser than Macbeth, and greater. 
SECOND WITCH 
Not so happy, yet much happier. (SHAKESPEARE, 2005c, p. 972). 
38 “THIRD APPARITION 
Be Lion-mettled, proud, and take no care 
Who chafes, who frets, or where conspirers are. 
Macbeth shall never vanquished be until 
Great Birnam Wood to high Dunsinane Hill 
Shall come against him. 
“MACBETH                That will never be. 
Who can impress the forest, bid the tree 
Unfix his earth-bound root? Sweet bodements, good! 
Rebellious dead, rise never till the wood 
Of Birnam rise, and on’s high place Macbeth 
Shall live the lease of nature, pay his breath 
To time and mortal custom. [...] (SHAKESPEARE, 2005c, p. 985). 
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bosque se dirige em direção de Dunsinane. Às armas! [...].39 
(SHAKESPEARE, 1995a, p. 523). 

 

A linguagem das bruxas opõe, então, verdade e mentira, um paradoxo muito comum 

conforme demonstramos na discussão acerca do teatro no período elizabetano.  No entanto, 

convém lembrar que, tendo sido as predições feitas por feiticeiras, e possuindo estas, pouco 

respaldo no período da Renascença inglesa, não é de se estranhar a reação de Banquo, que 

assim responde ao questionamento de Macbeth acerca de sua futura linhagem de reis: 

 

BANQUO: Uma confiança absoluta demais bem poderia acender vossos 
desejos até a coroa, acima de tudo de Cawdor... Mas é estranho e, muitas 
vezes, para atrair-nos para nossa perdição, os agentes das trevas nos dizem 
verdades e seduzem-nos com inocentes bagatelas, para nos arrastar 
perfidamente para as mais profundas consequências... [...].40  
(SHAKESPEARE, 1995a, p. 483-484).  

 

Em uma leitura nitidamente perpassada por construtos teóricos da contemporaneidade, 

Eagleton (1986) percebe na figura das bruxas e em seu linguajar ambiguo e enigmático não a 

representação do mal, mas uma sátira aos valores formais da sociedade de então. Para o autor, 

as bruxas são as verdadeiras heroínas da peça que, com sua linguagem, desafiam e 

desestabilizam a reverência de Macbeth à hierarquia e à ordem da sociedade. Desprezadas 

nessa organização social que se manteria à custa de uma rotina ininterrupta de opressão, 

conflitos e mortes, as bruxas habitariam uma zona ambigua e postada, ao mesmo tempo, no 

centro dessa sociedade e em suas margens sombrias, em um domínio onde prevaleceriam a 

criatividade e a transgressão dos valores formais. Como na noção de carnavalização, a 

inserção das bruxas simbolizaria a zombaria dos excluídos, a contestação das regras e das 

convenções em que se apoiaria a sociedade.   

Seu jogo de palavras, que escamoteia e confunde sentidos, constituiria, no entender de 

Eagleton, o perigoso e reprimido discurso do inconsciente. Um discurso repelido – em que os 

                                                           
39 “MACBETH               [...] 
I pall in resolution, and begin 
To doubt th’equivocation of the fiend, 
That lies like truth. ‘Fear not till Birnam Wood 
Do come to Dunsinane’ –and now a wood 
Comes toward Dunsinane. Arm, [...].(SHAKESPEARE, 2005c, p. 992).   
40 “BANQUO            That, trusted home, 
Might yet enkindle you unto the crown, 
Besides the Thane of Cawdor. But ‘tis strange, 
And oftentimes to win us to our harm 
The instruments of darkness tell us truths, 
Win us with honest trifles to betray’s 
In deepest consequence. “(SHAKESPEARE, 2005c, p. 973). 
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significados são escorregadios, cambaleantes e no qual os binarismos belo/feio; maior/menor 

e feliz/não tão feliz dissolvem-se – mas que sempre retorna para efetivar uma vingança. 

Macbeth é, dessa forma, interceptado pelas bruxas e enredado em sua trama de charadas, 

permitindo que sua identidade, outrora percebida como estável, seja corroída e ele passe a ser 

incapaz de identificar que papel deveria representar. 

 

MACBETH: [...] um pobre histrião que se pavoneia e se agita uma hora em 
cena e, depois, nada mais se ouve dele. É uma história contada por um 
idiota, cheia de fúria e tumulto, nada significando. [...]41 (SHALESPEARE, 
1995a, p. 523). 

 

Por isso, Eagleton afirma que Macbeth termina a peça em uma busca incessante e vã de 

uma identidade que lhe escapa continuamente, isto é, ele se transforma em significante 

flutuante em busca de um significado, no qual possa ancorar.  

Ainda com respeito à linguagem, a análise da peça chama a atenção para o uso figurado, 

permitindo descobrir, a partir de uma série de imagens e metáforas, algumas contraposições. 

Nesse aspecto, Caroline Spurgeon (2006) destaca a contínua reverberação, no texto, da 

imagem de um homem pequeno e indigno, adornado com uma vestimenta, ou melhor, um 

cargo muito maior que ele. Macbeth é, então, descrito como um soberano sem “majestade”, 

preparo ou dignidade. Essa idéia de que o hábito nem sempre faz o monge repete-se na fala de 

vários personagens. Primeiramente, Macbeth irrita-se com a previsão das bruxas que o 

premiam com uma posição da qual ele não é o detentor, daí porque o nobre retruca: 

 

MACBETH: O Barão de Cawdor ainda está vivo. Por que me vestis com 
roupas emprestadas?42 (SHAKESPEARE, 1995a, p. 483). 
 

Em outro momento, quando descobre a nova posição de Macbeth, Banquo fala a outros 

companheiros que eles devem esperar o transcurso de certo tempo até que o título não apenas 

“seja” de Macbeth, mas também “pareça” dele. 

 

                                                           
41 “MACBETH           [...] 
A poor player 
That struts and frets his hour upon the stage, 
And then is heard no more. It is a tale 
Told by an idiot, full of sound and fury, 
Signifying nothing. [...].” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 992). 
42 “MACBETH 
The Thane of Cawdor lives. Why do you dress me 
In borrowed robes? “(SHAKESPEARE, 2005c, p. 973). 
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BANQUO: As novas honrarias lhe assentam como roupas que acabaram de 
ser feitas: só com o uso tomarão a forma de seu corpo.43 (SHAKESPEARE, 
1995a, p. 483). 
 

Há, ainda, o excerto em que, convidado para a coroação de Macbeth, Macduff refere-se 

a suas mais recentes funções como indumentárias recém-adquiridas.  

 

MACDUFF: [...] espero que possais ver as coisas lá se passarem bem. 
Adeus! Que nossos novos trajes sejam mais cômodos que os antigos.44 
(SHAKESPEARE, 1995a, p. 497). 

 

A metáfora das vestes, como bem lembra Nostbakken (1997), aponta para os contrastes 

entre aparência/realidade e vilania/heroísmo. Macbeth aparenta ser um general corajoso, 

digno e leal, mas suas atitudes revelam o quão covarde, desprezível e pérfido ele pode ser. 

Tudo isso como resultado de uma desmedida ambição que o faz ser/parecer vilão e herói.45 

Lady Macbeth, igualmente ambiciosa, todavia, mais desenvolta na arte da astúcia, entende 

bem a necessidade de se diferenciar o ser e o parecer. Ela, então, aconselha-o: 

 

LADY MACBETH: [...] Teu rosto, meu Barão, é um livro em que os 
homens podem ler estranhas coisas... Para enganar o mundo, é preciso ser 
semelhante ao mundo. Traze as boas-vindas nos olhos, nas mãos, na língua e 
apresenta-te como uma flor de inocência, porém, sê a serpente que se 
esconde debaixo dessa flor. [...].46 (SHAKESPEARE, 1995a, p. 487).  

 

Seguindo nossas considerações acerca da antinomia aparência/realidade,47 é interessante 

ressaltar a pouca habilidade de Duncan em detectar os indícios de deslealdade de seus súditos. 

                                                           
43 “BANQUO (to Ross and Angus) 
New honours come upon him, 
Like our strange garments, cleave not to their mould 
But with the aid of use.” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 973). 
44 “MACDUFF 
[...] may you see things well done there. Adieu, 
Lest our old robes sit easier than our new.” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 979). 
45 Vale lembrar, contudo, que, o herói/vilão da renascença não é o mesmo da tragédia clássica. Assim, no drama 
shakespeariano o homem não é arrastado pelos acontecimentos até o desfecho desfavorável, mas é alguém livre 
para fazer suas escolhas. Se Édipo, ao tentar fugir de sua sina, termina por encontrar seu destino fatal, Macbeth, 
ao contrário, acolhe um desfecho que resulta de suas próprias opções (HELIODORA, 2008).  
46 “LADY MACBETH        [...] 
Your face, my  thane, is as a book where men 
May read strange matters. To beguile the time, 
Look like the time; bear welcome in our eye, 
Your hand, your tongue; look like the innocent flower, 
But the serpent under’t. [...].“(SHAKESPEARE, 2005c, p. 974). 
47 Ao apresentarmos algumas das oposições abordadas na peça, como por exemplo, verdade/mentira e 
realidade/aparência, tentamos demonstrar, tal como sugeriu Platt, que essa característica da obra shakespeariana 
pode envolver alguns pontos em comum com as discussões teóricas da pós-modernidade, ou seja, a 
impossibilidade de definições “essencialistas”, a relativização dos termos. Não estamos sugerindo, todavia, que 
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O rei argumenta ser praticamente impossível perscrutar o que se passa no íntimo das pessoas. 

Desse modo, comenta em relação ao primeiro Barão de Cawdor: 

 

DUNCAN: Não existe arte que possa decifrar o sentido da alma pela face. 
Era um gentil-homem no qual depositava a mais absoluta confiança.48 
(SHAKESPEARE, 1995a, p. 484-485). 

 

E, em relação a Macbeth, o rei também não parece hábil em decifrar seus sentimentos. 

Quando o general pede para se retirar, porque pretende chegar antes do rei à sua casa, no 

intuito de lhe preparar as boas vindas, Duncan afirma: 

 

DUNCAN: [...] É um parente sem igual!49 (SHAKESPEARE, 1995a, p. 
485). 

 

As oposições, no entanto, também se desenvolvem em batalhas que os personagens 

travam internamente, sendo, a mais evidente delas, a luta em que o personagem-título 

confronta duas alternativas: ceder ao desejo de poder ou refutá-lo. Em sua indecisão, Macbeth 

elenca os prós e contras de assassinar o rei. 

 

MACBETH: [...] se o golpe fosse tudo e terminasse tudo aqui embaixo, no 
banco de areia e no baixio deste mundo, arriscaríamos a vida futura... Mas, 
nestes casos somos julgados aqui mesmo; damos simplesmente lições 
sangrentas que, aprendidas, viram-se para atormentar o inventor. A justiça, 
com mão equitável, apresenta a nossos próprios lábios os ingredientes do 
cálice que nós mesmos empeçonhamos... Ele está aqui sob uma dupla 
salvaguarda. Primeiro, sou parente e súdito dele: duas razões poderosas 
contra o ato... Depois, sou o hospedeiro e deveria barrar a porta ao assassino 
e não trazer eu mesmo o punhal... Além disso, Duncan foi tão doce no 
emprego de seu poder, tão puro em suas altas funções, que suas virtudes 
falarão como se fossem trombetas angélicas contra o crime maldito de seu 
assassinato!... E a piedade, semelhante a um recém-nascido cavalgando na 
tempestade, ou a um querubim celeste que monte os corcéis invisíveis do ar, 
soprará o ato horrível nos olhos de todo homem até afogar o vento no meio 
de lágrimas!... [...] Não tenho outra espora para aguilhoar os flancos de meu 
projeto senão a ambição imensa que, saltando em sela, vai além do alvo e cai 
do outro lado... [...]50 (SHAKESPEARE, 1995a, p.488). 

                                                                                                                                                                                     
essas oposições devam ser rigorosamente compreendidas como ilustrações perfeitas, por exemplo, do 
pensamento nietzschiano. Como vimos, para Nietzsche (2011), sequer existe verdade ou realidade, uma vez que 
tudo é aparência.  
48 “KING DUNCAN         There’s no art 
To find the mind’s construction in the face. 
He was a gentleman on whom I built 
An absolute trust.” [...] (SHAKESPEARE, 2005c, p. 973). 
49 “KING DUNCAN 
[...] It is a peerless kinsman.” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 974). 
50 “MACBETH 
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Podemos destacar, no discurso de Macbeth, que suas considerações envolvem, 

inicialmente, o temor da punição pelo ato praticado. Sobre esse trecho, Kermode (2006) 

comenta a incrível mistura de imagens distintas: de um lado, as qualidades superiores de 

Duncan ressoando como as trombetas de anjos; de outro, anjos vingadores, que agora 

alardeiam o crime e, consequentemente, seu autor. Nessa reflexão, o personagem avalia as 

circunstâncias que agravam o grau de torpeza de uma possível execução: Duncan é seu 

parente, súdito e hóspede. Todavia, Macbeth consegue revelar resquícios de bons sentimentos, 

uma vez que reconhece a grandeza e magnanimidade do soberano. Num exercício de 

autocensura conclui, por fim, que a única razão para a morte do soberano seria sua desmedida 

ambição, motivo pelo qual faz crer que abrirá mão de seu intento. Em seguida, o barão 

comunica seus pensamentos à esposa.  

 

MACBETH: Não devemos prosseguir com esse assunto. Acaba de cobrir-me 
de honra e conquistei a preciosa estima de pessoas de todas as classes, 
estima que desejo usar agora no seu brilho ainda tão recente, ao invés de 
rejeitá-la tão depressa51 (SHAKESPEARE, 1995a, p. 488-489). 

                                                                                                                                                                                     
[...] that but this blow 
Might be the be-all and the end-all, here, 
But here upon this bank and shoal of time, 
We’d jump the life to come. But in these cases 
We still have judgement here, that we but teach 
Bloody instructions which, being taught, return 
To plague th’inventor. This even-handed justice 
Commends th’ingredience of our poisoned chalice 
To our own lips. He’s here in double trust: 
Fist, as I am kinsman and his subject, 
Strong both against the deed; then, as his host, 
Who should against his murderer shut the door, 
Not bear the knife myself. Besides, this Duncan 
Hath borne his faculties so meek, hath been 
So clear in his great office, that his virtues 
Will plead like angels, trumpet-tongued against 
The deep damnation of his taking –off, 
And pity, like a naked new-born babe, 
Striding the blast, or heaven’s cherubin, horsed 
Upon the sightless couriers of the air, 
Shall blow the horrid deed in every eye 
That tears shall drown the wind. I have no spur 
To prick the sides of my intent, but only 
Vaulting ambition which o’erleaps itself 
And falls on th’other.” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 975). 
51 “MACBETH 
We will proceed no further in this business. 
He hath honoured me of late, and I have bought 
Golden opinions from all sorts of people, 
Which would be worn now in their newest gloss, 
Not cast aside so soon.” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 975).  
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A nova decisão de Macbeth, porém, encontra na mulher, uma feroz adversária. Ela não 

poupa esforços para convencê-lo a não desistir de seu intento. 

 

LADY MACBETH: Estava, então, ébria a esperança com que te ataviavas? 
Será que dormiu depois e acordada para contemplar, pálida e verde, o que 
soube contemplar tão arrogantemente? Desde este momento acreditarei tão 
frágil assim teu amor? Tens medo de ser o mesmo em ânimo e em obras que 
em desejos? Queres possuir o que estimas como ornamento da vida e viver 
como um covarde em tua própria estima, deixando que um “não me atrevo” 
vá atrás de um “eu gostaria”, como o pobre gato do adágio?52 
(SHAKESPEARE, 1995a, p.489). 

 

E, ante a segunda negativa do general, Lady Macbeth insiste, mas, desta vez, 

instigando-o e postando-se como co-autora do assassinato.  

 

LADY MACBETH: Fracassarmos?...53 Aperta tua coragem até o ponto em 
que fique bem tensa que não fracassaremos. Quando Duncan estiver 
dormindo (e a rude viagem de hoje logo o mergulhará em profundo sono), 
dominarei pelo vinho e pela orgia seus dois camaristas, de tal modo que, a 
memória, essa sentinela do cérebro, nada mais será neles do que fumaça e o 
receptáculo da razão, um simples alambique. Quando saturados de bebida, 
caiam num sono de porcos, semelhante à morte, que não poderemos fazer, tu 
e eu, com o indefeso Duncan? Que não poderemos imputar aos oficiais, 
cheios como esponjas? Quem ficará com a culpa de nosso grande crime?54 
(SHAKESPEARE, 1995a, p.489). 

                                                           
52 “LADY MACBETH         Was the hope drunk 
Wherein you dressed yourself? Hath it sleep since? 
And wakes it now to look so green and pale 
At what it did so freely? From this time 
Such I account thy love. Art thou afeard 
To be the same in thine own act and valour 
As thou art in desire? Wouldst thou have that 
Which thou esteem’st the ornament of life, 
And live a coward in thine own esteem, 
Letting ‘I dare not’ wait upon ‘I would’, 
Like the poor cat i’th’ adage?”  (SHAKESPEARE, 2005c, p. 975). 
53 Vale destacar a opção feita por Fernando Carlos de Almeida Cunha Medeiros e Oscar Mendes em traduzir 
“We fail!” por “Fracassarmos?”. Tal escolha, ao substituir o ponto de exclamação por uma interrogação, 
interfere consideravelmente na interpretação da reação de Lady Macbeth.   
54 “LADY MACBETH           We fail! 
But screw your courage to the sticking-place 
And we’ll not fail. When Duncan is asleep– 
Whereto the rather shall his day’s hard journey 
Soundly invite him – his two chamberlains 
Will I with wine and wassail so convince 
That memory, the warder of the brain, 
Shall be a fume, and the receipt of reason 
A limbeck only. When in swinish sleep 
Their drenchèd natures lies as in a death, 
What cannot you and I perform upon 
Th’unguarded Duncan? What not put upon 
His spongy officers, who shall bear the guilt 
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Então, Macbeth logo adere ao plano forjado pela mulher, confirmando sua coragem e 

assumindo, finalmente, a traição.  

 

MACBETH: Estou resolvido! Vou esticar todos os músculos de meu ser 
para esta terrível façanha. Vamos e sejam apresentadas aos olhos do mundo 
as belas aparências... Um rosto falso deve esconder o que sabe um falso 
coração. [...].55 (SHAKESPEARE, 1995a, p. 489). 

 

Devido à agilidade com que Macbeth muda de opinião, Empson (1986) relembra uma 

crítica muito conhecida da peça que enfatiza, na rapidez da decisão, a debilidade na 

elaboração de uma justificativa clara para o crime. Teria sido Macbeth movido somente pela 

ambição tornar-se rei? Haveria alguma razão oculta? Em face dessa discussão, vários críticos 

argumentaram que a peça talvez tenha sofrido cortes. Bate (2008), entretanto, percebe nesse 

expediente uma inequívoca demonstração do grande talento de Shakespeare, pois, em seu 

entender, é precisamente essa indefinição que torna a peça e seus personagens fascinantes. 

Quanto a esse aspecto, gostaríamos de explicitar a visão de Norman Rabkin (1981) que 

considera um equívoco a apreciação que reduz a peça a uma tragédia convencional e Macbeth 

a um vilão comum, motivado somente pela ambição e apresentado ao julgamento do público. 

Para o autor, a perspectiva shakespeariana apontaria, diferentemente, para a delineação de 

uma personalidade perversa como herói trágico por meio da explicitação de um processo 

interno que o faz se sujeitar a impulsos e objetivos que, no fundo, não deseja. Faz o que faz 

por uma razão que não consegue elaborar totalmente. A chave para a compreensão das 

atitudes de Macbeth estaria, de acordo com Rabkin, no enigmático comentário de Lady 

Macbeth, proferido enquanto aguardava a volta do esposo que se ausentara para, finalmente, 

executar Duncan. 

 

LADY MACBETH- [...] Eu mesma teria feito tudo, se ele não se parecesse 
com meu pai adormecido. [...].56 (SHAKESPEARE, 1995a, p. 491). 

 

Essa fala, à primeira vista tão deslocada em relação às características de Lady Macbeth, 

revela o que, inconscientemente, ela sabe: para a estrutura social daquele momento, o 

                                                                                                                                                                                     
Of our great quell?” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 975). 
55 “MACBETH               I am settled and bend up 
Each corporal agent to this terrible feat. 
Away, and mock the time with fairest show. 
False face must hide what the false heart doth know.” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 975). 
56 “LADY MACBETH 
[...] Had he not resembled  
My father as he slept, I had done’t.” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 976). 
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homicídio de um rei é uma espécie de parricídio. E seria precisamente isso que impeliria 

Macbeth ao ato, pois a escolha de Malcolm como o “filho favorito” teria desencadeado seu 

impulso assassino. Quando questionado sobre a morte dos porteiros, ele responde: 

 

MACBETH- [...] O ímpeto de meu violento amor deixou para trás a lenta 
razão.[...].57 (SHAKESPEARE, 1995a, p. 491). 

   

Nesse sentido, o personagem demonstra que as ações são movidas, acima de tudo, por 

forças fundamentais e primitivas. O crime não seria o resultado da simples busca pelo poder, 

mas de sentimentos naturais que nos dão vida, como o ódio, e que repousam no inconsciente 

de Macbeth. Assim, Rabkin entende que o público assiste, em Macbeth, a uma demonstração 

do quão inescrutável é o comportamento humano. 

A insistência de Lady Macbeth em persuadir o marido a praticar o crime desvela, ainda, 

mais uma oposição. Ao contrapor a covardia de Macbeth à sua coragem, ela supostamente 

desafia os estereótipos de sexo e gênero. Assim, uma “simples” mulher demonstra ser mais 

valente que seu consorte, um guerreiro, que participou de inúmeras batalhas. Irritada com a 

negativa do cônjuge em assassinar Duncan, Lady Macbeth ridiculariza, então, sua 

masculinidade:    

 

LADY MACBETH: Qual foi então o animal que te levou a revelar-me esse 
projeto? Quando tinhas a ousadia de fazer isso, eras então um homem; e 
mais do que homem serias, se a mais te atrevesses. [...]58 (SHAKESPEARE, 
1995a, p. 489).  

 

E, ao mesmo tempo em que menospreza a virilidade de Macbeth, a mulher salienta sua 

própria bravura. Por isso, continua: 

 

LADY MACBETH: [...] Já amamentei e conheço como é agradável amar o 
terno ser que em mim mama. Pois bem, no momento em que estivesse 
sorrindo para meu rosto, teria eu arrancado o bico de meu peito de suas 
gengivas sem dentes e ter-lhe-ia feito saltar o crânio, se o tivesse jurado 
como assim juraste...59 (SHAKESPEARE, 1995a, p. 489). 

                                                           
57 “MACBETH 
[...] Th’expedition of my violent love 
Outran the pauser, reason. [...].”(SHAKESPEARE, 2005c, p. 978). 
58 “LADY MACBETH            What beast was ‘t then 
That made you break this enterprise to me? 
When you durst do it, then you were a man; 
And to be more than what you were, you would 
Be so much more the man. [...].” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 975). 
59 “LADY MACBETH  [...]  
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Mesmo em momento anterior a esse, Lady Macbeth já tinha relacionado a 

masculinidade com a força. Após a leitura da carta em que Macbeth fala das profecias, a 

nobre solicita aos espíritos que lhe concedam o ímpeto que faltaria ao sexo frágil. 

 

LADY MACBETH: [...] Acorrei, espíritos que velais sobre os pensamentos 
mortais! Trocai-me de sexo60 e, dos pés à cabeça, enchei-me, fazei que 
transborde da mais implacável crueldade! Fazei que meu sangue fique mais 
espesso; fechai em mim todo acesso, todo caminho à piedade, para que 
nenhum escrúpulo compatível com a Natureza possa turvar meu propósito 
feroz, nem possa interpor-se entre ele e a execução! Vinde a meus seios 
maternais e convertei meu leite em fel, vós, gênios do crime, do lugar de 
onde presidis, sob substâncias invisíveis, a hora de fazer o mal! [...]61 
(SHAKESPEARE, 1995a, p. 486). 

 

Macbeth, por seu turno, parecendo impressionado com a força da esposa, ressalta a 

identificação coragem-masculinidade ao dizer: 

 

MACBETH: Só dês ao mundo filhos homens, pois de tua têmpera 
indomável só poderão sair machos! [...]62 (SHAKESPEARE, 1995a, p. 489).  

 

Quanto a essa associação, é necessário mencionar que, se nas comédias shakespearianas 

de travestimento, alguns críticos observaram sinais de um questionamento da conexão entre 

sexo e papéis sociais, em Macbeth, a problematização dos estereótipos é apenas aparente. É 

fato que a esposa do general não é a representação de uma mulher comum. Existe uma 

                                                                                                                                                                                     
I have given suck, and know 
How tender ‘tis to love the babe that milks me. 
I would, while it was smiling in my face, 
Have plucked my nipple from his boneless gums 
And dashed the brains out, had I so sworn 
As you have done to this.” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 975).  
60 A tradução substitui a expressão “unsex me” por “trocai-me de sexo”.  Cumpre destacar que essa escolha 
despreza a ideia de despojamento dos limites de gênero contidas no neologismo do texto shakespeariano. Nesse 
sentido, talvez teria sido interessante a opção por “dessexualizem-me”.   
61 “LADY MACBETH [...]  
Come you spirits 
That tend on mortal thoughts, unsex me here, 
And fill me from the crown to the toe top-full 
Of direst cruelty. Make thick my blood, 
Stop up th’access and passage to remorse, 
That no compunctious visiting of nature 
Shake my fell purpose, nor keep peace between 
Th’effect and it. Come to my woman’s breasts, 
And take my milk for gall, you murd’ring ministers, 
Wherever in your sightless substances 
You wait on nature’s mischief. [...].” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 974). 
62 “MACBETH           Bring forth men-children only, 
For thy undaunted mettle should compose 
Nothing but males. [...].” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 975). 
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tentativa clara de mostrar-lhe como uma figura forte e destemida, à altura de seu marido 

militar. Todavia, no momento em que Lady Macbeth tudo faz para estampar sua ousadia, não 

há uma verdadeira proposta de quebra do paradigma mulher-fragilidade. Ao contrário, o que a 

personagem deseja, em verdade, é a reafirmação dos padrões pela reação do marido. A 

mensagem é a de que ele deve agir de maneira ainda mais intrépida que sua esposa, porque é 

isso que se pode esperar de um homem. Nessa perspectiva, Macbeth não se constitui, em 

nosso entender, uma peça em que os paradoxos prestam-se, pelo menos nessa esfera, a 

contestar profundamente as convenções. Entendimento similar, no tocante a essa questão, é 

constituído por Eagleton para quem Lady Macbeth “luta para sobrepujar em dominação e 

virilidade o mesmo sistema masculino que a subordina”63 (EAGLETON, 1986, p. 6).    

  Um dos pontos acerca das contraposições em que os críticos costumam concordar 

refere-se à relação estabelecida pelo casal Macbeth. Uma das interpretações mais conhecidas 

é feita por Sigmund Freud, para quem eles são o complemento um do outro. Na 

exemplificação de suas teorias psicanalíticas, Freud lançou mão da análise de vários trabalhos 

literários e, uma vez que Shakespeare é um dos escritores mais lidos de todos os tempos, o 

dramaturgo se apresenta como uma referência quase obrigatória.  

Em Alguns tipos de caráter encontrados no trabalho psicanalítico (1916), no capítulo 

denominado Arruinados pelo êxito, Freud analisa o comportamento do casal. Para o 

psicanalista, existe uma contradição apresentada na reação de alguns de seus pacientes que 

adoecem exatamente quando realizam seus mais diletos desejos. Afinal, segundo o autor, o 

trabalho psicanalítico sempre pareceu reforçar a tese contrária, ou seja, a de que as neuroses 

são desenvolvidas, entre outros fatores, como o resultado de uma frustração aos desejos 

primitivos. Freud (1916) acredita que a chave para a compreensão do fenômeno está na noção 

de que o ego, estrutura psíquica em que se inclui a consciência, e onde está todo o 

conhecimento do indivíduo em adaptar-se à realidade e em reagir ao mundo exterior, pode 

“tolerar um desejo tão inofensivo na medida em que ele só existe na fantasia e cuja realização 

parece distante; pelo contrário, porém, o ego se defenderá ardentemente contra esse desejo tão 

logo este se aproxime da realização e ameace tornar-se uma realidade” (FREUD, 1916, p. 

194). De maneira resumida, podemos concluir: quando existe um desejo que se contrapõe ao 

que é aceitável para a consciência, sem, contudo, realizar-se, não se configura um conflito. 

Todavia, quando o desejo se realiza, as forças da consciência reagem pelo desenvolvimento 

de uma autopunição.  

                                                           
63 “[...] strives to outdo in domination and virility the very male system which subordinates her.” (EAGLETON, 
1986, p. 6).   
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A partir da tese acima formulada, Freud analisa a doença do casal Macbeth. No início 

da peça, após a profecia das bruxas, Macbeth parece irritado com as previsões, especialmente 

com aquela que o vê como rei. 

 

MACBETH: [...] E ser Rei, não está no horizonte de minha crença, nem 
tampouco ser Barão de Cawdor. Dizei-me, através de quem ficastes sabendo 
essa estranha informação? Ou por que nesta charneca, batida pelos 
vendavais, vindes interceptar-nos o caminho com vossos saudares 
proféticos? Falai, eu vos ordeno!64 (SHAKESPEARE, 1995a, p.482). 

 

Contudo, se por um lado, a princípio, a ideia de ocupar o trono, não parece apenas 

distante, como também indigna, logo, a cólera cederá lugar à hesitação. Ao receber a notícia 

de que se tornou Barão de Cawdor, Macbeth passa a cogitar a possibilidade de receber a 

coroa. Assim, o general, ao questionar a lealdade de Banquo, revela suas próprias dúvidas: 

 

MACBETH: Glamis, e Barão de Cawdor! O maior está por trás!. [...] (A 
Banquo) Não tendes esperança de que vossos filhos sejam reis, quando 
aquelas que me chamaram de Barão de Cawdor não prometeram menos a 
eles que a mim?65 (SHAKESPEARE, 1995a, p.483). 

 

Cada vez mais confuso, Macbeth admite que, no íntimo, a dúvida quanto à lealdade ao 

rei já está plantada em seu ser, ainda que de maneira escamoteada. 

 

MACBETH: [...] Meu pensamento, onde o assassinato não passa ainda de 
um sonho, comove a tal ponto o pobre reino de minha alma que toda 
faculdade de agir fica sufocada entre conjecturas e somente existe para mim 
aquilo que não existe!66 (SHAKESPEARE, 1995a, p.484). 

 

                                                           
64 “MACBETH 
[...] and to be king 
Stands not within the prospect of belief, 
No more than to be Cawdor. Say from whence 
You owe this strange intelligence, or why 
Upon this blasted heath you stop our way 
With such prophetic greeting. Speak, I charge you.” (SHAKESPEARE, 2005c, p.972 ). 
65 “MACBETH (aside)         Glamis and Thane of Cawdor. 
The greatest id behind. (To Ross and Angus) Thanks for your pains. 
(To Banquo) Do you not hope your children shall be kings 
When those that gave me thane of Cawdor to me 
Promised no less to them?” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 973). 
66 “MACBETH (aside)  [...]. My thought, whose murder yet is but fantastical, 
Shakes so my single state of man that function 
Is smothered in surmise, and nothing is 
But what is not.” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 973). 
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Diferentemente do marido, Lady Macbeth não parece ter dúvida de que a possibilidade 

de Macbeth assumir a coroa venha a ser exitosa. Sua única incerteza é acerca da disposição do 

marido em perseguir a realização do vaticínio das “estranhas irmãs”, uma vez que, para Lady 

Macbeth, o marido está pleno do “leite da bondade humana” (SHAKESPEARE, 2006b, p. 

24).  Em sua primeira aparição na peça, momento em que a senhora Macbeth lê a carta do 

marido contando acerca da visão das bruxas e de seus agouros, a personagem já deixa claro 

que tudo fará para incitar o marido na consecução de seus objetivos, deixando transparecer o 

conhecimento dos pensamentos mais íntimos de Macbeth. 

 

LADY MACBETH: [...] Gostarias de ser grande, pois não te falta ambição; 
mas falta-te o instinto do mal que deve secundá-la. Aquilo que desejas 
ardentemente, tu o desejas santamente. Não gostarias de roubar no jogo, mas 
não te importarias em ganhar ilegitimamente. Quiseras, grande Glamis, 
possuir o que grita: “Faze isto para que possas conquistar-me”! E sentes 
mais medo de fazê-lo do que desejo de não poder fazê-lo. Vem aqui para que 
eu possa derramar minha coragem em teu ouvido e castigarei com a valentia 
de minhas palavras todos os obstáculos ao círculo de ouro com que parecem 
coroar-te o destino e um poder sobrenatural... [...]67 (SHAKESPEARE, 
1995a, p.486). 

 

Entretanto, depois de consumado o crime e tendo sido Macbeth coroado, a situação se 

inverte. Lady Macbeth começa a questionar se o êxito na execução do crime trouxe a alegria 

que ela supunha. Na verdade, a coroa acarretou uma situação de permanente desconforto e 

agitação para Macbeth, vez que ele passa a suspeitar de todos e a querer a todo custo livrar-se 

de Banquo e seus filhos. Tal situação colabora para um afastamento cada vez maior do casal e 

para a modificação de suas atitudes. A princípio, Lady Macbeth não se mostra propriamente 

arrependida, mas parece começar a perceber que o assassinato de Duncan não conduziu a uma 

situação de felicidade.  

 

                                                           
67 “LADY MACBETH 
[...]Thou wouldst be great, 
Art not without ambition, but without 
The illness should attend it. What thou wouldst highly, 
That wouldst thou holily; wouldst not play false, 
And yet wouldst wrongly win. Thou’dst have, great Glamis, 
That witch cries ‘Thus thoumust do’mif thou have it, 
And that witch rather thou dost fear to do 
Than wishest should be undone. Hie thee hither, 
That I may pour my spirits in thine ear 
And chastise with the valour of my tongue 
All that impedes thee from the golden round 
Which fate and metaphysical aid doth seem 
To have thee crowned withal.” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 974). 
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LADY MACBETH: Nada se ganha, ao contrário, tudo se perde, quando 
nosso desejo se realiza sem satisfazer-nos. Mais vale ser a vítima do que 
viver com o crime numa alegria cheia de inquietudes!68 [...] 
(SHAKESPEARE, 1995a, p. 500). 

 

O personagem da rainha desaparece da peça na cena IV do terceiro ato, no conhecido 

momento do banquete, para apenas retornar na cena I do quinto ato, já apresentando sinais de 

doença. Ela é, então, examinada por um médico que questiona sua dama de companhia. 

Totalmente transtornada e corroída pela culpa, tenta livrar-se de nódoas de sangue imaginárias 

que lhe mancham as mãos. 

 

MÉDICO: Que está fazendo agora? Olhai, como esfrega as mãos!  
DAMA: É gesto que lhe é habitual parecer que está lavando as mãos. Eu a vi 
permanecer assim durante um quarto de hora. 
LADY MACBETH: Aqui sempre existe uma mancha. 
[...] 
LADY MACBETH: Sai, mancha maldita!... Sai, estou dizendo!... Uma! 
Duas! Está bem, já é tempo de fazer!... [...]69 (SHAKESPEARE, 1995a, 
p.518). 
 

Macbeth, por sua vez, outrora hesitante, muda de comportamento a partir do segundo 

encontro com as “aparições”, momento em que elas convencem-no de que ele nada tem a 

temer, pois ninguém que seja nascido das entranhas de mulher poderá fazer-lhe mal. 

Estimulado pelas profecias, Macbeth parte para ação, ou seja, planeja destruir a linhagem dos 

Macduff. Sente-se protegido e desafia seus antigos temores. 

 

MACBETH: (à parte) Tempo, tu antecipas minhas terríveis empresas! Os 
projetos fugitivos nunca se efetuam, a não ser que sejam acompanhados pela 
ação. A partir desse momento, as primícias de meu coração serão as 
primícias de minha mão. E, agora mesmo, para que os atos coroem meu 
pensamento, o que se pensa seja feito. Assaltarei de surpresa o castelo de 
Macduff, tomarei Fife e passarei a fio de espada a mulher dele, os filhos e 
todos os infortunados que pertençam a sua linhagem. Nada de fanfarronadas 
loucas! O ato eu o executarei, antes que a intenção esteja fria! Mas basta de 

                                                           
68 “LADY MACBETH   Naught’s had, all’s spent, 
Where our desire is got without content. 
‘Tis safer to be that which we destroy 
Than by destruction dwell in doubtful joy. “ (SHAKESPEARE, 2005c, p. 981). 
69 “DOCTOR  What is it she does now? Look how she rubs her hands. 
GENTLEWOMAN  Is is an accustomed action with her, to seem thus washing her hands. I have known her 
continue in this a quarter of an hour. 
LADY MACBETH Yet here’s a spot. 
[...] 
LADY MACBETH  Out! Damned spot; out, I say. One, two,– why, then ‘tis to do’t. [...]” (SHAKESPEARE, 
2005c, p. 990). 
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visões! – Onde estão esses gentis-homens?70 (SHAKESPEARE, 1995a, p. 
511). 

 

Para Freud (1916), as mudanças no comportamento dos personagens ocorrem, porque 

Macbeth e a esposa são dois personagens que formam um só tipo, sendo impossível decifrá-

los, se pensarmos em analisá-los individualmente. Macbeth e Lady Macbeth complementar-

se-iam: enquanto ele é fraco e hesitante, ela é toda força e coragem; quando ele se torna um 

tirano sanguinário e destemido, ela é só debilidade e culpa. O casal é “como duas partes 

desunidas de uma individualidade psíquica” (FREUD, 1916, p. 199). 

Freud não chega a uma conclusão definitiva quanto aos motivos que modificam o casal 

em espaço de tempo tão curto. Contudo, o estudioso parece inclinado a imputar à infertilidade 

do casal a essência do problema que atinge os Macbeth. Para justificar sua argumentação, cita 

uma série de fatos relativos à menção de filhos na peça, bem como as dificuldades que 

decorreriam da sua falta. Macbeth lastima não ter filhos que o sucedam, inveja a melhor sorte 

de Banquo, que possui herdeiros, e mata os filhos de Macduff para vingar sua fuga do reino. 

Freud vê na transformação do comportamento de Lady Macbeth, inicialmente fria e 

impiedosa, em uma mulher cheia de remorsos, como uma forma de sucumbir diante da 

natureza, do inevitável: nunca poderá gerar filhos. 

Similarmente a Freud, Harold Bloom (2001) faz alusão à interpretação recorrente que 

vê em Lady Macbeth uma complementação de Macbeth. O crítico comenta acerca da visão do 

professor Wilbur Sanders, para quem, enquanto Lady Macbeth é movida por uma vontade 

inequívoca, o marido se mostra hesitante em sua vontade. O paradoxo é que, quando ele é 

levado à ação, caminha sem volta em direção à vilania; em contrapartida, a coragem de Lady 

Macbeth se desfaz em doença e suicídio. 

Barbara Heliodora (2004), em consonância com Freud e Bloom, também percebe Lady 

Macbeth como uma forma de complementação da ambivalência de Macbeth. Para a autora, 

                                                           
70 “MACBETH (aside) 
Time, thou anticipat’st my dread exploits. 
The flighty purpose never is o’ertook 
Unless the deed go with it. From this moment 
The very firstlings of my heart shall be 
The firstlings of my hand. And even now, 
To crown my thoughts with acts, be it thought and done; 
The castle of Macduff I will surprise, 
Seize upon Fife, give to th’edge o’th’ sword 
His wife, his babes, and all unfortunate souls 
That trace him in his line. No boasting like a fool; 
This deed I’ll do before this purpose cool. 
But no more sights! (To Lennox) Where are these gentlemen? 
Come bring me where they are.  (SHAKESPEARE, 2005c, p. 986). 
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Lady Macbeth é um recurso utilizado para manifestar os conflitos íntimos de Macbeth, é um 

complemento, a metade negativa da oposição que se presta a estabelecer uma moldura do 

personagem internamente dividido. Nesse aspecto referente ao íntimo dos personagens, 

Greenblatt (2008) adiciona uma reflexão acerca dos “paradoxos de identidade” (2008, p.61) 

em Shakespeare. De acordo com o autor, todos os grandes personagens shakespearianos, 

independente de seu sexo, expressam, concomitantemente, as noções de divisão e expansão 

interiores.  

A expressão de opostos em Macbeth pode ainda ser encontrada, segundo Spurgeon 

(2006), no simbolismo que contrasta a luz, como representação da vida, da virtude e da 

bondade, e a escuridão, como expressão do mal e da morte. Como ilustração dessa vinculação 

luz-virtude, podemos elencar o momento em que Duncan, depois de nomear o filho Malcolm 

como príncipe da Cumberlândia, promete reconhecimento a todos que o ajudaram a defender 

a Escócia. 

 

DUNCAN: [...] e como as estrelas, títulos de nobreza brilharão sobre todos 
aqueles que os hajam merecido.71 [...]. (SHAKESPEARE, 1995a, p. 485). 

 

Já o par sombra-maldade pode ser encontrado, dentre vários trechos da peça, no 

momento em que Macbeth dirige-se às bruxas que estão, na caverna, em volta do caldeirão. 

 

MACBETH: Então, misteriosas e sombrias megeras da meia-noite, que 
estais fazendo?72 (SHAKESPEARE, 1995a, p. 508). 

 

No primeiro deles, Duncan, No segundo, No último, Lady Macbeth convida o esposo a 

demonstrar alegria durante o banquete em que figurará, não apenas como um nobre, mas o 

novo monarca. Macbeth, porém, não consegue fazer-se contente, uma vez que aguarda 

ansioso, notícias do crime contra Banquo e Fleance.    

Spurgeon (2006) acrescenta que a extensão desse pensamento leva a considerar e 

desenvolver a seguinte ideia: o que está para ser executado, isto é, a morte de Duncan, é tão 

terrível que poderia cegar caso fosse assistido. Dessa forma, seria necessário privar alguém da 

                                                           
71 “DUNCAN 
[...] But signs of nobleness, like stars, shall shine 
On all deservers. [...].” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 974) 
72 “MACBETH 
How now, you secret, black, and midnight hags, 
What isn’t you do? (SHAKESPEARE, 2005c, p. 985) 
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visão (escuridão), ainda que parcialmente, para permitir que o ato fosse levado a efeito. Por 

isso, Macbeth afirma, quando ouve Duncan indicar Malcolm como herdeiro: 

 

MACBETH- [...] Estrelas, escondei vossos fulgores para que a luz não veja 
meus negros e profundos desejos! Que os olhos se fechem diante de minha 
mão e, entretanto, que se cumpra o que os olhos não ousariam olhar, quando 
tudo estiver pronto para ser realizado!73 (SHAKESPEARE, 1995a, p. 485). 

 

Nesse trecho, o general já demonstra, em um primeiro momento, o impulso para o 

homicídio. Pelo mesmo motivo, Macduff exclama, quando descobre o cadáver do rei, que a 

torpeza do ato poderia cegar.  

 

MACDUFF- Aproximai-vos do quarto que ficareis cegos diante de uma 
nova Górgona! [...].74 (SHAKESPEARE, 1995a, p. 494). 

 

E Ross, após a morte de Duncan, comenta acerca do horror daquela noite de “estranhos 

sucessos” (1995a, p. 496) cuja escuridão invade, indevidamente, o dia: 

 

ROSS- [...] Já é dia, segundo o relógio, mas a sombria noite estrangula a 
lâmpada errante. Será que reina a noite, ou o dia sente vergonha de que as 
trevas cubram a face da terra sepultada, quando a viva luz deveria beijá-la?75 
(SHAKESPEARE, 1995a, p. 496). 

 

Diante da possibilidade de confirmação das outras previsões, ou seja, de que Banquo 

iniciasse, com sua descendência, nova linhagem de soberanos, Macbeth segue incomodado e 

teme a perda do honroso posto. Sendo assim, encomenda a morte de Banquo e Fleance, 

comentando com sua companheira acerca de outro ato desprezível, sem, contudo, apresentar 

detalhes. Mais uma vez, Macbeth faz menção à noite como atmosfera perfeita para a execução 

de uma traição:   

                                                           
73 “MACBETH 
[...] Stars, hide your fires, 
Let not light see my black and deep desires; 
The eye wink at the hand; yet let that be 
Which the eye fears, when it is done, to see.” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 974). 
74 “MACDUFF 
Approach the chamber and destroy your sight 
With a new Gorgon. [...]”(SHAKESPEARE, 2005c, p. 978).   
75 “ROSS [...] 
By th’ clock ‘tis day, 
And yet dark night strangles the travelling lamp. 
It’s night predominance or the day’s shame 
That darkness does the face of earth entomb 
When living light should kiss it?” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 979). 
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MACBETH- [...] Antes que o morcego tenha terminado a volta no claustro, 
antes que, ao chamado da negra Hécate, o escaravelho de asas escamosas, 
com seus zumbidos sonolentos, dê o sinal da noite, será praticado aqui um 
ato de sinistra memória.76 (SHAKESPEARE, 1995a, p. 501). 
 
MACBETH- [...] Vem, noite que fecha as pálpebras, venda os ternos olhos 
do lastimoso dia e, com tua mão sangrenta e invisível, anula e despedaça este 
grande pacto que mantém minha palidez! A luz agoniza e o corvo estende 
suas asas em direção ao bosque sombrio! As coisas boas do dia começam a 
baixar e a adormecer, enquanto os negros agentes da noite se levantam em 
direção de suas presas. [...].77 (SHAKESPEARE, 1995a, p. 501). 

 

Como vimos, a linguagem shakespeariana trabalha intensamente as contraposições, 

gerando sentidos ambivalentes e dando margem a variadas interpretações. Obviamente, os 

exemplos de oposições até aqui apresentados não esgotam todas as possibilidades de análise. 

Poderíamos, facilmente, elencar muitos outros, tais como: bem/mal, sanidade/loucura, 

fertilidade/infertilidade, presente/futuro. No entanto, nosso objetivo não é listar todas as 

antinomias, exaurindo as possíveis leituras que a partir delas poderiam ser realizadas. Na 

realidade, tal perspectiva seria inexequível, uma vez que as contraposições em Shakespeare 

não são binômios estanques, organizados em separado, mas dualidades que enredam outras, 

ao mesmo tempo em que já estão a elas emaranhadas. Nesse sentido, conforme comentamos, 

a noção de “bem”, por exemplo, vai tramar as ideias de luz, visão, saúde, sanidade, coragem, 

fertilidade, bem como as valências opostas de cada um desses termos. Como já salientado, 

não estamos advogando, ou mesmo supondo possível, a existência de uma “pureza” 

hierarquizada de cada um dos termos. Porém, dispostas algumas formas de exploração das 

oposições em Macbeth, questionamos como suas reescrituras realizadas na 

contemporaneidade trataram esse traço tão característico da obra shakespeariana. Teria sido 

essa marca apagada? Quais teriam sido as reconfigurações possíveis? Quais foram as 

                                                           
76 “MACBETH 
[...] Ere the bat hath flown 
His cloistered flight, ere to black Hecate’s summons 
The shard-borne beetle with his drowsy hums 
Hath rung night’s yawning peal, there shall be done 
A deed of dreadful note.” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 981).  
77 “MACBETH 
[...] –Come, seeling night, 
Scarf up the tender eye of pitiful day, 
And with thy bloody and invisible hand 
Cancel and tear to pieces that great bond 
Which keeps me pale. Light thickens, and the crow 
Makes wing to th’ rooky wood. 
Good things of the day begin to droop and drowse, 
Whiles night’s black agents to their preys do rouse. [...].”(SHAKESPEARE, 2005c, p. 981).    
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(re)significações construídas pelos realizadores? No capítulo seguinte, apresentaremos nossa 

investigação.  
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como também por um elemento que colabora na constituição dessa cultura 

Em 1927, foi levado a público o princípio da incerteza de Heisenberg. Como o livro do Empson “seven types...” 

saiu em 1930, fico me perguntando até que ponto ele foi influenciado pelo Heisenberg. Valeria dar uma olhada, 

não é? Acho que isso teria mais a ver do que comentar sobre Einstein, como você mesma diz logo a seguir. 

 

– tendo sido a própria teoria de Einstein denominada de “teoria da relatividade” – 

 

 

 

 
LADY MACBETH: Vem, meu gentil senhor, desenruga essa fronte cheia de 
cuidados, conserva-te brilhante e jovial [...].78 (SHAKESPEARE, 1995a, p. 
501). 

 

 

 

Greenblatt (2008) afirma que a tendência da academia, atualmente, é a de 

perceber as peças shakespearianas como textos em continua transformação, uma vez que eles 

seriam parte de um empreendimento comercial colaborativo e em permanente competição 

com outros grupos. São diversos os motivos que amparam tal entendimento. Atentemos para 

alguns.  

contrário, elas parecem sugerir que os textos estão abertos para novas idéias e 

suplementações.  É ainda possível, senão provável, que os textos das peças, mesmo depois de 

                                                           
78 “LADY MACBETH               Come on, gentle my lord, 
Sleek o’er your rugged looks, be bright and jovial 
Among your guests tonight.” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 981) 
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corrigidos e copiados (então sem rasuras), tenham sofrido modificações, uma vez que deviam 

ser submetidos à inspeção do mestre de cerimônias. Ademais, os textos eram escritos para 

serem encenados e, no decorrer dos ensaios com os atores, o próprio Shakespeare pode ter 

sugerido alterações ou, ainda, concordado com sugestões dos atores. Nesse sentido, é 

interessante observar o exemplo que Shakespeare nos apresenta em Hamlet. Na peça, o 

príncipe da Dinamarca recebe um grupo 
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4 MACBETH NA CONTEMPORANEIDADE: A ABORDAGEM DAS 

 OPOSIÇÕES EM DIFERENTES TEXTOS FÍLMICOS 

 

 O “nosso” Homero não é igual ao Homero da Idade Média, nem  
“nosso” Shakespeare é igual aos dos contemporâneos desse autor.  

Diferentes períodos históricos construíram um Homero e  
um Shakespeare “diferentes”, de acordo com seus interesses  

e preocupações próprios, encontrando em seus textos  
elementos a serem valorizados ou desvalorizados, 

 embora não necessariamente os mesmos. 
 

Terry Eagleton 
Teoria da literatura: uma introdução. 

 

 

Data de 1899 a primeira adaptação cinematográfica de uma obra de Shakespeare. Trata-

se de um filme mudo de apenas alguns minutos em que consta somente a cena sete, do quinto 

ato, da peça Rei João. Logo no ano seguinte, veio a segunda adaptação. Desta vez, o filme foi 

produzido na França, país que controlava, naquele tempo, sessenta por cento do mercado de 

cinema. A adaptação francesa de Hamlet trouxe como intérprete do príncipe dinamarquês a 

atriz Sarah Bernhard, que honrou a tradição do teatro francês dos atores se travestirem 

(ROTHWELL, 2004). Após essa tradução, somente até o ano da eclosão da primeira guerra 

(1914), foram realizadas, segundo Graham Holderness e Christopher McCullough (1997), 

surpreendentes sessenta e dois filmes adaptados da obra shakespeariana.114   

Seguindo-se a fase inicial, podemos apresentar alguns marcos dessa prática tradutória. 

Primeiramente, podemos citar a adaptação fílmica de A Megera Domada, dirigida por Sam 

Taylor, em 1929, por ser a primeira a contar com som sincronizado. Em momento 

subsequente, a partir da década de 30 do século XX, Shakespeare invade um novo e 

importante espaço: a televisão. A nova dimensão de exibição da obra shakespeariana nos 

meios de comunicação de massa inicia-se com uma cena de onze minutos da peça Como 

gostais, em 1937, no canal British Broadcasting Corporation (BBC). Rothwell (2004) 

comenta que a estréia das adaptações shakespearianas na televisão coincide com o momento 

em que os críticos londrinos reprovavam veementemente as adaptações cinematográficas 

hollywoodianas de Sonhos de uma noite de verão (1935) e Romeu e Julieta (1936). 

                                                           
114 De acordo com os dados apresentados pelos autores: Como gostais (3 filmes); Antônio e Cleópatra (3); 
Cimbeline (1); Hamlet (8); Júlio César (4); Rei Lear (4); Macbeth (5); O mercador de Veneza (4); As alegres 
comadres de Windsor (1); Sonho de uma noite de verão (3); Otelo (5); Ricardo III (3); Romeu e Julieta (6); A 

megera domada (5); A tempestade (2); Noite de reis (10) e Conto de inverno (3). (HOLDERNESS; 
McCULLOUGH, 1997).   
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Evidentemente, a reação ao Shakespeare televisivo não foi diferente. Estudiosos, como John 

Dover Wilson, não se cansaram de enfatizar a superioridade do texto shakespeariano escrito 

em relação às suas versões para cinema ou televisão. Por fim, um dos pontos decisivos na 

história das adaptações de obras de Shakespeare é, na visão de Anthony Davies (1997), a 

tradução de Henrique V, em 1944, por Laurence Olivier. Davies alega que, pela primeira vez, 

uma adaptação cinematográfica conseguiu conciliar a aprovação de críticos à ampla aceitação 

do grande público.  

Apesar desse primeiro sucesso, a postura da crítica, de maneira geral, perdurou, por 

bastante tempo, lastimando o “aviltamento” do texto literário do “bardo”. Contudo, ainda que 

por longo período essa crítica tenha considerado a capacidade dos diretores em recuperar o 

“verdadeiro Shakespeare”, aos poucos, vozes dissidentes passaram a confrontar a intolerância 

em relação às adaptações. Em 1989, por exemplo, John Collick’s (apud DAVIES, 1997), 

censurou, em seu livro Shakespeare, Cinema and Society, não apenas o posicionamento da 

crítica tradicional, muito influenciada pela New Criticism, como ainda os investimentos 

financeiros para a produção de obras fincadas na ortodoxia reinante, o que, segundo ele, seria 

uma tentativa de criar uma hegemonia cultural mundial, por meio da imposição da cultura 

anglo-americana.   

Todavia, a constante e rigorosa censura perpetrada por parte de alas mais conservadoras 

tanto da academia, quanto da crítica em geral, não tem impedido que a adaptação de obras 

shakespearianas siga aumentando em quantidade e se distanciando cada vez mais do texto 

“literal”. Especialmente desde os anos noventa do século passado, vimos assistindo a um 

fluxo contínuo de (re)invenções da obra de Shakespeare nos meios de comunicação de massa. 

Os filmes resultantes desses processos tradutórios diferem enormemente quanto à organização 

de seu conteúdo, podendo optar por manter o enredo correspondente ao período em que as 

peças se desenvolvem, ou promovendo atualizações das narrativas para contextos 

contemporâneos.  

A partir das discussões até aqui apresentadas, sabemos que os construtos que têm 

guiado a análise dos textos, resultantes ou não de processos tradutórios, tendem à 

relativização da noção do autor como detentor único do sentido. Todo texto dialoga com 

outras obras e com autores do momento em que se constitui e de outros períodos também. Na 

citação de Eagleton (2003) acima apresentada, o autor destaca a relevância do contexto na 

elaboração das interpretações, revelando a importância do caráter histórico. No entanto, 

precisamos atentar para o fato de que as leituras, ainda que realizadas em um mesmo período, 

podem variar enormemente.  
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Compreendemos, ainda, que as críticas de obras shakespearianas avançaram rumo à 

aceitação da multiplicidade de sentidos e interpretações. Com um olhar que denuncia a 

debilidade e transitoriedade de toda certeza, de todo consenso, as interpretações têm 

privilegiado as significações múltiplas e em constante deslocamento. Por isso, as leituras que 

resultam em reescrituras dos textos do bardo têm sugerido uma tendência de que as peças 

shakespearianas de partida têm funcionado mais como um “’trampolim’, do que como uma 

‘âncora’” (ROTHWELL, 2004, p. 249). 

Assim, apresentamos aqui nossa análise de quatro adaptações de Macbeth, todas 

realizadas a partir do ano 2000. Cumpre explicitar que nossas interpretações enfocarão, 

particularmente, o traço das oposições examinadas no capítulo anterior, com o objetivo de 

delinear as possíveis reconfigurações das contraposições em leituras realizadas na 

contemporaneidade, observando as estratégias das quais se serviram os realizadores. Nossa 

análise irá atentar para as interações dos textos com outros textos, que não somente o 

shakespeariano, além de considerar os outros elementos com os quais dialogam.   

As traduções foram realizadas em países diferentes, não partilhando, portanto, de 

contextos de produção semelhantes. No entanto, percebemos alguns aspectos em comum no 

que tange o contexto diegético. Por isso, apesar de narrativas distintas, optamos por dividir as 

traduções em dois segmentos: no primeiro, os filmes que deslocam o lócus dramático para 

restaurantes e, no segundo, aqueles em que a trama está inserida no mundo do crime.  

 

4.1 CONLUIOS E INTRIGAS NOS BASTIDORES DO MUNDO GASTRONÔMICO 

 

Convidado a opinar acerca de algumas traduções fílmicas de peças shakespearianas 

produzidas pela televisão britânica, Trevor Nunn (apud KIDNIE, 2009), antigo diretor 

artístico da Royal Shakespeare Company, manifestou sua preocupação com a ausência da 

linguagem do autor nas produções. Na opinião de Nunn, a única prioridade deveria ter sido o 

texto shakespeariano, pois, se a linguagem não existe, também não há Shakespeare. Dessa 

forma, o diretor demonstra alinhar-se aos apocalípticos, recusando-se a apreciar obras 

resultantes de processos de “simplificação” da obra do dramaturgo. 

Nesta seção, apresentaremos a análise de duas traduções fílmicas de Macbeth que 

seriam, certamente, rejeitadas por Nunn, como exemplares cujas alterações descaracterizariam 

o texto “original” de tal forma, que não mais poderiam ser classificados como 

traduções/adaptações. Essas obras possuem narrativas que deslocam o enredo para períodos 

mais recentes e recusam a “reprodução literal” da linguagem da peça. Contudo, poderíamos 
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questionar se estariam elas assim tão desconectadas de Shakespeare, uma vez que, em nosso 

exame, verificamos como essas traduções contemporâneas exploram as contraposições tão 

associadas a “linguagem” do autor.  

 

4.1.1 Scotland, P. A.: exploradores e explorados 

 

Filme independente exibido pela primeira vez no festival de Sundance, em 2001, 

Scotland, P.A., conduz a tragédia shakespeariana para os Estados Unidos da década de 

setenta, o que nos permite verificar um olhar contemporâneo acerca daquele momento da 

história. O período, fase de recessão em que ocorre o escândalo de Watergate e a participação 

do país na guerra do Vietnã, é reconstruído através de um cotidiano sem esperanças da classe 

trabalhadora, em uma área rural, em que a amplitude de espaço contrasta com a restrição de 

possibilidades. 

Scotland é uma acanhada cidade localizada na Pensilvânia. É aquele tipo de lugar “no 

meio do nada” que não parece oferecer qualquer perspectiva de sucesso para seus habitantes, 

nem de onde se espera o desenrolar de qualquer evento significante. Nesse cenário pouco 

inspirador, mora Norm Duncan, o proprietário de uma lanchonete, que vive às turras com seus 

dois filhos: Malcolm e Donald. Duncan possui, em seu estabelecimento, vários funcionários 

que se encaixariam como típicos exemplares do que a sociedade americana convencionou 

chamar de losers, ou seja, indivíduos que não galgaram elevadas posições de status social, ou 

que não obtiveram qualquer sucesso profissional. Dentre os componentes do “exército” de 

Duncan estão o gerente Douglas Mckenna (Doug), além de Anthony Banconi (Banko), Joe 

McBeth (Mac) 115 e sua esposa Pat McBeth.    

Pat está muito irritada com o marido e com a situação em que se encontram. Para a 

ambiciosa esposa de Mac, o marido não parece fazer qualquer movimento mais assertivo no 

intuito de conseguir melhor colocação. Mac tem muitas ideias para incrementar os negócios 

de Duncan, mas continua subutilizado e tendo que fazer, além de suas próprias atividades, 

algumas das obrigações que cabem ao gerente. Um dia, ao conversar com seu colega Banko, 

Mac descobre que Doug costuma furtar o estabelecimento, sem que, contudo, jamais tenha 

sido flagrado. Mac vê nessa descoberta a chance de ascender à posição de gerente e, 

                                                           
115 O título da peça shakespeariana é grafado com a letra “a” do prefixo “Mac”, ou seja, Macbeth. Em Scoltland, 

P.A., utiliza-se a forma abreviada “Mc”, Mcbeth. Optamos por respeitar a escolha do diretor e manter a 
“diferença”. Assim, quando nos reportamos à peça, ou a outras adaptações fílmicas abordadas neste trabalho, 
usaremos “Macbeth”, quando mencionarmos os personagens de Scotland, P.A., “Mcbeth”. 



156 

 

finalmente, poder colocar em prática algumas de suas criações, como a do caminhão que 

distribui batatas fritas.  

Mac revela o comportamento de Doug, que é rapidamente demitido. À noite, chamados 

por Duncan para conversar, o casal espera, enfim, pela conquista do novo posto. No entanto, 

Duncan, depois de lhes contar acerca de sua invenção, o Drive Thru, e de ouvir de Mac novas 

sugestões para o negócio, nomeia-o apenas assistente do gerente, o que frustra completamente 

os planos do casal. A Lady Macbeth do meio-atlântico americano fica furiosa e afirma, a 

caminho de casa, que eles devem “agir” no dia seguinte. Pat comenta com o marido que, na 

eliminação de seu “problema”, eles poderiam atuar de modo a fazer tudo parecer com um 

latrocínio. Com esse objetivo, tentam forjar um álibi, comparecendo a uma reunião com 

amigos, e tendo o cuidado de sair antes do final do encontro, alegando que Mac não se sente 

bem. O casal vai até a lanchonete, amarra Duncan e o ameaça para que entregue a 

combinação do cofre. Depois de conseguir seu objetivo, Mac dá um soco no patrão que, 

acidentalmente, cai com o rosto no recipiente de óleo usado nas frituras.  

Com a morte de Duncan, e diante da completa falta de interesse dos seus filhos em 

assumir os negócios, Mac compra o estabelecimento, pondo em prática tanto suas idéias 

quanto as do antigo patrão. O restaurante transforma-se em um dos símbolos da cidade, e a 

inovadora criação, o drive thru, atrai até um canal de televisão que pretende contar a história 

dos empreendedores, e a grande sensação de Scotland.  

A vida do casal parece transcorrer tranquilamente, até que surge um investigador vindo 

de outra cidade: o tenente Ernie McDuff. Ainda que Mac tenha plantado provas para 

incriminar o sem-teto Andie, os indícios não foram considerados suficientemente cabais para 

formalizar a acusação contra o primeiro suspeito encontrado. Assim, McDuff retoma seu 

trabalho, o que vai desencadear o desequilíbrio e derrocada dos Mcbeth.  

Engana-se, porém, quem imagina o filme como uma tentativa de reviver a tragédia 

escocesa em tons sombrios. Scotland, P.A. é, inversamente, uma comédia com linguagem 

leve, podendo dar a entender, inicialmente, não passar de um mero passatempo para 

adolescentes.  Rothwell (2004), nesse aspecto, declara que o filme, ao valer-se do enredo, 

abandonando, contudo, a linguagem shakespeariana, objetiva o riso fácil. No entanto, também 

admite que, em alguns aspectos, essa comédia de humor negro é subestimada quanto ao 

potencial de tocar em pontos cruciais da “peça escocesa”. Dessa película, aparentemente 

superficial e despretensiosa, podemos extrair uma crítica aguda às estruturas e aos valores da 

sociedade norte-americana contemporânea. Em uma apreciação mais acurada, é possível 

observar que a adaptação fílmica não se resume à abordagem de temas “universais”, não raro 
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atribuídos à obra shakespeariana, mas enfoca também os diálogos de sentimentos e traços do 

caráter humano com o contexto histórico e social em que o enredo se desenvolve. 

Joe e Pat Mcbeth são personificações do estereótipo loser. Trintões mal-sucedidos, 

alpinistas sociais que tentam a todo custo conseguir um lugar ao sol, em uma sociedade que 

privilegia a riqueza e o sucesso. Nesse aspecto, é interessante verificar que o termo “Mac” é, 

segundo o dicionário Oxford, uma forma norte-americana informal de se referir a alguém que 

não (re)conhece. Mac é, portanto, um “joão-ninguém”, um “qualquer”, que, sem ter recebido 

um legado do qual pudesse se orgulhar, esforça-se para deixar sua marca no mundo. Acerca 

desse sentido, há uma cena em que Pat tenta “individualizar” seu companheiro, apresentando-

o ao investigador como “Joe”. Porém, logo em seguida, o marido a corrige afirmando que 

todos o chamam de “Mac”.  

Vale comentar, ainda, a vinculação da história dos McBeth à conhecida cadeia de fast 

food – o McDonald’s – símbolo do capitalismo e do American way of life que vai muito além 

do mero nome do restaurante. Paul Bowman (2008) lembra que o prefixo “Mac”, e sua forma 

abreviada “Mc”, justamente em face do restaurante, tornou-se também um verbete, presente 

no Oxford English Dictionary, dotado de conotação depreciativa e utilizado para formar 

substantivos perpassados pelo sentido da padronização e de massificação. Dessa maneira, a 

história do casal integrante da classe trabalhadora, que se dispõe a tudo para se tornar 

“emergente”, revela um pouco a falácia do “sonho americano”, ou seja, a crença de que o 

sucesso sempre virá para aquele que se esforça. A forma caricatural pela qual o casal é 

apresentado, o trágico fim de sua empreitada e o tom notadamente debochado do filme 

apontam para uma crítica contundente aos valores que a sociedade enaltece, bem como à 

forma pela qual ela se organiza.  

Sabemos que o prefixo ”Mac/Mc” tem origem celta e significa “filho de” 

(WEHMEIER, 2000). Em Scotland, P.A., o constante tema da linhagem não é tão presente 

quanto na peça, uma vez que não é feita qualquer menção a uma suposta impossibilidade de 

Mac e Pat gerarem filhos. No entanto, a temática também é explorada por via da relação entre 

Duncan e seus filhos Donald e Malcolm, que somente se envolvem nas atividades do 

restaurante em face da exigência paterna. Quanto a esse assunto, o comentário de Marguerite 

Rippy (apud LEHMANN, 2003) reveste-se de inequívoca pertinência. Para a autora, a 

comédia também encerra um viés trágico, ao nos permitir constatar a lição aprendida pelos 

Mcbeth, ou seja, a de que a valorização da primogenitura e da descendência sobreviveu, 

incólume, séculos a fio, arraigando-se, fortemente, no capitalismo norte-americano. Sob essa 
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perspectiva, mudou o mundo, transformaram-se os sistemas econômicos e políticos, mas a 

falta de “berço”, de uma origem “nobre”, permanece um problema.  

Também é possível observar a questão associada à relevância da hereditariedade, 

quando os Mcbeth compram o restaurante de Malcolm. Pat faz questão de assegurar ao jovem 

que irá manter vivo o legado de Duncan. Porém, o que assistimos é a imediata substituição do 

nome do estabelecimento (figura 1). Acreditamos que esse fato não se configura como indício 

de que nome e tradição deixaram de ser importantes, mas apenas que, em uma sociedade 

altamente competitiva, tal como na vida selvagem, quando algumas espécies animais 

disputam um território, os vencedores fazem questão de varrer do ambiente qualquer vestígio 

de seu antagonista. Os Mcbeth parecem querer marcar que outra linhagem se estabeleceu no 

“poder”.   

 

(Figura 1) 
“Mantendo vivo o legado de Duncan”. 

  

 

 

No que concerne às relações hipertextuais que conectam, especificamente, Macbeth e 

Scotland PA, não podemos deixar de mencionar as citações e evocações ao texto 

shakespeariano. Assim, além do enredo, há outras referências, por exemplo: o nome do bar 

em que os empregados de Duncan se divertem (A poção da bruxa/The witch’s brew); a cidade 

em que se passa a história (Escócia/Scotland) e o local onde os empregados da lanchonete vão 

caçar (Bosque Birnam/Birnam woods). Há, ainda, algumas referências mais explícitas: a 

primeira, logo no início do filme, em que os hippies, fumando maconha e comendo frango, 

recitam parte do texto "o belo é feio e o feio é belo” (SHAKESPEARE, 1995a, p. 479). Em 

seguida, um deles emenda: “meu traseiro dói”116, para que o outro conclua, entre risadas, 

dizendo: “não acho que isso funcione”117. A segunda menção se dá quando, após a morte de 

                                                           
116 “My ass hurts”. (SCOTLAND, P.A., 2001). 
117 “I don’t think that would work”. (SCOTLAND, P.A., 2001). 
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Duncan, Pat afirma: “[v]ocê conseguiu, Mac. [...] Está feito, não pode ser desfeito”118 

(SCOTLAND, PA, 2001). Por último, há a passagem em que Macbeth recebe a informação da 

morte de Lady Macbeth e diz: “ [o] amanhã, o amanhã, o amanhã avança em pequenos 

passos, de dia para dia, até a última sílaba da recordação [...]” (SHAKESPEARE, 1995a, p. 

523). Em Scotland PA, a menção a esse trecho da peça é feita no momento em que o detetive 

MacDuff dirige-se para Atlantic City, com o objetivo de capturar Mac. Ouvindo o rádio, o 

agente capta uma espécie de pregação zen, em que o guru fala: “o amanhã é amanhã. O 

amanhã não é hoje. O hoje sou eu”.119 Obviamente, as citações não são diretas, estão 

deslocadas em relação ao trecho da peça em que aparecem e são ditas em tom sarcástico. 

Morrissette afirma, nos comentários sobre o filme, que tal aspecto foi intencional, pois, o 

diretor não queria a reprodução literal do texto shakespeariano. 

No que diz respeito à contextualização nos anos setenta, como mencionamos 

previamente, observamos a remissão a uma década de desilusão, perda ou morte dos sonhos. 

No entanto, ainda é possível encontrar referências não tão pessimistas, como a música 

(especialmente o rock), as imagens de ídolos (Led Zeppelin, Mark Stipz,), de seriados de 

televisão (McCloud) e de filmes (Cabaret). Não podemos deixar de citar, ainda, o fato das 

weird sisters serem três hippies (dois homens e uma mulher) que “conversam” com Mac sob 

o efeito de maconha, clara referência aos anos de psicodélia e da contracultura que, iniciados 

na década anterior, ainda reverberavam.  

Em relação à contextualização temporal, há um explícito diálogo entre Scoltland, P.A. 

e McCloud, o bem sucedido seriado de televisão, nos anos setenta. Por dois momentos, 

imagens da série são inseridas no filme: o primeiro ocorre no princípio, enquanto são 

apresentados os créditos iniciais; o segundo, quando, na delegacia, o ingênuo policial de 

Scotland, Ed, assiste ao programa de TV. Também é possível ouvir, durante todo o filme, a 

inserção da música do seriado alinhavando personagens e enredo, como se querendo fazer 

crer que Scotland, P.A. poderia constituir um dos episódios do programa. Nesse caso, não há, 

portanto, o recurso da peça dentro da peça, como ocorre em Hamlet, apenas uma correlação 

entre a série e o filme, talvez como um indicativo de que ambos constituem produtos culturais 

equivalentes.  

No seriado, um detetive do estado do Novo México, Sam McCloud, vai a Nova York 

acompanhando um criminoso e é convidado para integrar o departamento de polícia da 

cidade. Tratado como um simples caipira, a quem são entregues os casos mais fáceis, o xerife 

                                                           
118 “You did it, Mac. [...] It’s done, can’t be undone” (SCOTLAND, P.A., 2001). 
119 “Tomorrow is tomorrow. Tomorrow is not today. Today is who I am.” (SCOTLAND, P.A., 2001). 
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se destaca ao conseguir descobrir, no desenrolar das investigações, que os crimes são sempre 

mais complexos do que se supunha (McCLOUD, s/d). Essa descrição permite uma conexão 

evidente entre McCloud e McDuff (figura 1): policiais trapalhões, cuja ingenuidade e 

despreparo são apenas aparentes, além de apontar para uma versão ainda mais extrema do 

estereótipo: o pacato Ed.  

 

(Figura 2) 
McCloud e McDuff. 

   
 

 

Uma das articulações dialógicas estabelecidas entre o filme e outras releituras 

shakespearianas de Macbeth é a que o conecta à MacBird, peça de Barbara Garson (1966), 

escrita na década de sessenta, e que trata, principalmente, do ambiente político que reinava 

nos Estados Unidos na época. Como apropriadamente observa Marjorie Garber (2008), tanto 

Macbeth quanto MacBird abordam acontecimentos históricos em períodos envoltos por uma 

atmosfera de desconfiança e traições que davam margem ao surgimento de diversas teorias 

conspiratórias. Entretanto, enquanto, em Macbeth, o evento enfocado é a morte do monarca 

escocês, em MacBird, a atenção é voltada para o assassinato do presidente John Kennedy.  

A peça, cujo título promove a junção de Macbeth com o apelido da primeira dama 

norte-americana de então, Lady Bird, esposa de Lyndon Jonhson, é uma sátira à situação 

política norte-americana daquele período. Sua melhor compreensão exige o conhecimento, ou 

a lembrança, dos fatos e dos sujeitos envolvidos. O presidente Kennedy é alvejado, em Dallas, 

em 22 de novembro de 1963, supostamente por Lee Oswald, que, também é morto, dois dias 

depois, por Jack Ruby. O novo presidente, Lyndon Johnson, nomeia uma comissão, chefiada 

por Earl Warren, para investigar a morte do presidente. Tal comissão conclui que Lee Oswald 

não seria um matador contratado, mas alguém que agiu sozinho.  

Na peça, portanto, a “dinastia” em questão é a dos Kennedy, chamados de irmãos Ken 

O’Dunc. Uma vez que John, Teddy e Robert precisam dos votos do sul e do oeste americano, 
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os irmãos concordam em convidar MacBird (Lyndon Johnson) para concorrer como vice-

presidente dos democratas. Contudo, antes que Johnson recebesse o convite, as bruxas, 

ativistas de esquerda que se reúnem nos corredores do hotel onde ocorre uma convenção 

democrata, encontram MacBird, saúdam-no como líder do Senado, como Vice-Presidente e 

concluem: “[s]alve MacBird, que ainda será presidente”120 (GARSON, 166, p. 5). O enredo 

segue, então, o mesmo caminho da peça. Assim, MacBird e Lady MacBird tramam para que 

John Ken O’Dunc seja assassinado em seu território, o estado do Texas. Com a morte do 

“nobre” Ken O’Dunc, a previsão das bruxas se realiza. O texto passa, então, a enfocar muitos 

outros acontecimentos políticos e sociais de grande importância no cenário norte-americano 

daquela década, como a guerra do Vietnã e os movimentos de luta pelos direitos civis.  

Susan Todd (2009) explica que, em face da alusão à responsabilidade de Lyndon 

Johnson no homicídio de Kennedy, a peça provocou muita polêmica. Contudo, a percepção de 

alguns críticos de teatro, como Robert Brustein (apud TODD, 2009, p. 111), era a de que “o 

valor da peça era menos o de um tratado histórico, do que o de uma catarse emocional para os 

sufocantes sentimentos de frustração em relação à [...] situação política”121 daquele momento. 

A própria Garson declara que jamais quis dizer que Lyndon Johnson foi o mandante do 

assassinato. Em 2006, comentando a estréia de uma nova montagem da peça, ela reafirmou o 

que já tinha insistentemente esclarecido: a peça não era anti-Johnson, nem tampouco se 

apoiava na ideia de que o conluio existiu de fato. No entanto, em tom de clara ironia, Garson 

afirma que, caso tal conspiração tivesse existido, teria sido o menor dos crimes de Johnson. 

Segundo a autora, sua crítica, expondo a hipocrisia dos líderes políticos da nação, é mais 

ampla, e dirigida à forma com que a esquerda se posicionou naquelas circunstâncias, o que 

incluía, portanto, tanto Lyndon Johnson, quanto os Kennedy (GARSON apud HORWITZ, 

2006).  

Scotland, P.A. e MacBird se entrelaçam no que, em Macbeth, seria a cena do banquete. 

O momento em que Pat e Mac surgem para a gravação de um programa de televisão, que vai 

exibir a “invenção” do drive thru, há uma clara referência ao casal Kennedy e ao conhecido 

documentário sobre o momento do assassinato do Presidente, em Dallas, quando desfila em 

carro aberto. Há, ainda, no referido trecho de Scotland, P. A., um palanque onde Pat e Mac se 

postam para responder a perguntas de seus admiradores, o que faz a situação parecer-se com 

uma campanha eleitoral, indicando, muito provavelmente, os laços que aproximam dinheiro e 

                                                           
120 “[a]ll hail MacBird, that shall be President” (GARSON, 1966, p. 5).  
121 “[...]to be valuable less as a historical tract than as an emotional cathartic for our unrelieved feelings of 
frustration over the current political situation.” (BRUSTEIN apud TODD, 2009, p. 111). 
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poder político (quem sabe não seria essa a próxima empreitada dos Mcbeth?).  Os novos ricos 

obtiveram uma conquista que, para os padrões de Scotland, fez do casal belo, jovem e bem-

sucedido, o equivalente local dos Kennedy. O casal Mcbeth não é assassinado, porém, o 

trecho dá a entender que marido e mulher passam de caçadores a alvo, pois esse é 

precisamente o momento que marca, ao mesmo tempo, o ponto máximo do sucesso e o início 

do declínio da dupla.  

 

(Figura 3) 
Ápice da ascensão dos Mcbeth 

   

 

 

Outro ponto de Scotland, P.A. que remete à MacBird diz respeito à configuração das 

bruxas. Em MacBird, as “estranhas irmãs” eram uma estudante de estereótipo beatnik, um 

vendedor afrodescendente de Muhammad Speaks – jornal de esquerda publicado em Chicago, 

que atingia especialmente a comunidade negra convertida ao islamismo – e um esquerdista 

idoso com roupas de operário (GARSON, 1966). De acordo com Todd (2009), a proposta de 

Garson no tocante às “bruxas”, ao fornecer uma motivação plausível e bem-intencionada para 

suas intervenções, retirou dos personagens a acusação de “enganadores”, aproveitadores da 

boa-fé que se constata no texto do bardo. Os personagens também vão se opor a Macbeth, ou 

melhor, MacBird, mas, nesse caso, o oponente é que é o “vilão”. Além disso, com a inclusão 

de dois homens, Garson problematizou a visão das mulheres no contexto de (re)escritura do 

texto shakespeariano, saturada das crenças culturais misóginas que entendiam o “sexo frágil” 

como espíritos intrinsecamente débeis e facilmente iludidos pelo diabo. No filme, as 

“estranhas irmãs” também são representadas por dois homens e uma mulher, mas suas 

semelhanças estão restritas ao campo da aparência. Apesar do aspecto das “bruxas”, em 

Scotland, P.A., corresponder ao de jovens que poderiam estar vinculados aos movimentos de 

contracultura, elemento que perpassa o texto de Garson, eles não passam de tolos. Não há, em 

seu discurso, qualquer diálogo com o contexto de opressão e hierarquia contra os quais tais 
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movimentos sociais se opuseram. Uma vez que, segundo Morrissette, nos comentários do 

filme, as “bruxas” estão apenas na imaginação de Mac, há a possibilidade de que sejam 

utilizadas como crítica à alienação da classe trabalhadora. Nessa perspectiva, não percebemos 

um vínculo entre as “bruxas” de Scotland e a interpretação que Eagleton faz do texto 

shakespeariano, apontando-as como heroínas que combatem, com sua fala envolvente, a 

tirania de uma sociedade profundamente hierarquizada.  

Muito foi discutido a respeito das apropriações shakespearianas produzidas para meios 

de cultura de massa. De maneira geral, prevalece nesse debate, ou a noção de que se trata de 

democratização da “alta cultura”, ou aquela que percebe o fenômeno como simplificação/ 

degradação de Shakespeare. Como vimos, a pretensão de estabelecer um limite claro entre 

elementos da “cultura erudita” e da “cultura de massa” não se sustenta em bases confiáveis. 

Nesse sentido, a transmutação de Macbeth em uma comédia não é suficiente para configurar 

uma apreciação de que se trata “somente” de uma forma de agregar valor a um bem de 

consumo. Conforme analisou Richard Burt (2002), em seu estudo das estratégias de refração 

da imagem de Shakespeare nos meios de comunicação de massa, existe a possibilidade de 

essa apropriação se constituir numa dissidência à imagem hegemônica de Shakespeare. A 

incorporação da obra shakespeariana pode se configurar como uma espécie de contraposição à 

dominação cultural imposta pelas elites que, ordinariamente, têm no dramaturgo inglês uma 

autoridade inconteste. Nesse sentido, é precipitada a avaliação de Scotland, P.A. como uma 

obra banal, apenas por ser uma comédia.  

A investigação de Burt (2002), quanto às reescrituras de Shakespeare, centra-se, 

notadamente, no que há de marginal, kitsch, trivial e desconhecido, um fenômeno que ele 

chamou de Schlockspeare. Em seu estudo, o autor defende a diferença entre adaptação e 

citação. As análises da obra shakespeariana adaptada lidam, segundo Burt, com aspectos 

dialógicos e interpretativos da relação entre obra adaptada e “obra fonte”. A citação, por sua 

vez, seria a mera alusão a Shakespeare. No caso da citação, contudo, o teórico não entende 

que exista uma representação do trabalho de Shakespeare. Segundo ele, trata-se, na realidade, 

de um interesse em garantir status, e consequentemente retorno financeiro, a produtos 

culturais depreciados. Porém, Burt adverte que os limites entre a adaptação e a citação estão 

cada vez mais difíceis de distinguir.122  

                                                           
122 Discussão semelhante é a que analisa as distinções entre o cinema hollywoodiano e o cinema independente 
(indie). O cinema independente surgiu como designação para um tipo de cinema/filme que se propunha a 
contrapor ao mainstream. Entretanto, essa denominação não possui sentido absoluto, ao contrário, tem abrigado, 
cada vez mais, conjunto muito variado de filmes. Não é fácil precisar, portanto, o que pode determinar que um 
filme seja independente, se sua origem em um estúdio pequeno, seu baixo orçamento ou a liberdade temática. 



164 

 

A perspectiva de Burt deixa transparecer, mesmo que disfarçadamente, a valoração do 

que seria uma boa ou má representação da obra shakespeariana. A adaptação, ao possuir 

vínculos mais nítidos, seria superior, porque mais aprofundada. A citação, em que a 

autoridade do autor e/ou texto seria simplesmente evocada, seria mais superficial, mais 

relacionada a produtos da cultura de massa. Nessa divisão, tanto como no caso das diferenças 

entre adaptação/tradução e alta cultura/cultura de massa, analisadas anteriormente, não 

acreditamos em contornos estanques e inequívocos entre os conceitos. Pensamos que a 

articulação de um diálogo com a obra shakespeariana pode ocorrer tanto em obras 

consideradas exemplares artísticos mais elaborados, quanto em filmes de grande apelo 

popular e forjados mais especificamente para a exploração comercial. Dessa maneira, ainda 

que Scotland, P.A. seja uma obra que, como disse Rothwell (2004, p. 263), partilhe, tal como 

outros filmes da cultura de massa, um “caso amoroso sem-graça com a ’F’ Word,”123 cremos 

ser possível não apenas a existência de um diálogo com o texto shakespeariano, mas ainda 

uma utilização desse texto na problematização de alguns elementos da sociedade norte-

americana. Na promoção desse contato entre arte elitizada e cultura de massa, talvez o filme 

indique uma relação mais próxima com a cultura pop e sua proposta de apropriação e revisão 

da “arte culta”.       

Segundo Cruz (2003), a arte pop institui-se como oposição à ideia das manifestações 

das emoções e dos impulsos interiores dos artistas, própria do expressionismo abstrato da 

década de cinquenta. Privilegiando uma atitude contrária ao “sistema”, e agregando elementos 

que a arte culta rechaçava, como o lixo, o prosaico e o consumismo, a arte pop, impulsionada 

pelos movimentos de contracultura, propôs a reinterpretação dos valores tradicionais. Esses 

movimentos de caráter político abrangiam uma série de correntes que, à sua maneira, 

opunham-se ao “sistema”, pleiteando, por exemplo, a participação política de grupos 

minoritizados; o questionamento dos padrões de vida, moda e comportamento (ruptura de 

tabus) e a contraposição aos modelos consagrados pela sociedade de consumo. Dessa breve 

descrição, podemos concluir que o pop é um fenômeno artístico que conta com uma dimensão 

política. Além disso, podemos perceber que se utiliza de elementos da sociedade de consumo 

para criticar essa mesma sociedade. Quanto a esse aspecto, Cruz (2003, p.59) afirma que 

                                                                                                                                                                                     
Uma vez que os critérios para tal classificação têm sido cada vez mais elásticos, muitos críticos defendem que a 
designação não passa de um rótulo, um novo nicho de mercado, completamente inserido no mainstream. Há, 
ainda, quem pense, como Robert Redford (apud SUPPIA, PIEDADE, FERRARAZ, 2008, p. 251), um dos 
fundadores do festival Sundance, que a “independência” reporta-se, sobretudo, à liberdade criativa do diretor. 
Por isso, o diretor afirma que independente é “simplesmente um filme que permanece livre, tanto quanto 
possível, para ser o que quer ser”. 
123 “[…] tiresome love affair with the ‘F’ word.” (ROTHWELL, 2004, p. 263). 
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“tanto a arte quanto a literatura pop se desenvolvem, ironicamente utilizando-se da linguagem 

alienante da cultura de massa para criticá-la juntamente com seus meios de produção e a sua 

ideologia.” A intenção dessa apropriação é, portanto, remover seu disfarce. Interessa-nos 

registrar, nesse ponto, que a noção de transgressão e crítica que constituem a arte pop, em 

muito se assemelha à contestação lúdica do poder e da cultura próprios da carnavalização 

bakhtiniana. A proposta do pop, tal como no protesto carnavalesco, mune-se de uma ironia 

transgressora que busca abalar as hierarquias, ou mesmo aboli-las. 

Ainda que este comentário não seja imprescindível para nossa argumentação das 

possíveis relações entre Scotland, P.A. e a cultura pop, acreditamos ser interessante apresentar 

as reflexões de Joseph Heath e Andrew Potter (apud BOWMAN, 2008) com relação à 

contracultura. Para os autores, a identificação da contracultura como uma oposição ao 

mainstream trabalha para produzir taxonomias binárias como as que opõem central/periférico 

e cultura/subcultura. Conforme amplamente debatido, não podemos falar em limites claros, 

mas em um contínuo que permite a coexistência dessas noções em uma mesma obra. Heath e 

Potter também acreditam que o pensamento da contracultura abriga um individualismo 

romântico que supõe a conquista da liberdade tão logo fossem removidas as algemas da 

cultura. Os autores são de opinião que tanto a contracultura quanto a ideologia capitalista 

“romantizam as noções de ‘livre’, ‘único’ e ‘individual’” (HEATH; POTTER apud 

BOWMAN, 2008, p. 108-109), equiparando, equivocadamente, as regras que toda sociedade 

deve ter como pura e simples repressão. No romantismo individualista da direita, os 

indivíduos serão mais eficientes e competitivos se forem livres. Nessa perspectiva, a liberdade 

está em oposição ao Estado. Na vertente da esquerda, tende-se para uma crítica ao capitalismo 

e à propriedade, e a liberdade adviria somente pela superação ao controle e repressão do 

“sistema”.  

Retomando os comentários acerca do pop e de sua contestação dos valores 

estabelecidos, percebemos a interseção desse debate com a noção de arte pós-moderna. De 

acordo com Linda Hutcheon (1991), o aspecto marcante da noção de pós-moderno é a 

incorporação daquilo que objetiva atacar. Nas palavras da autora, “o pós-modernismo é um 

fenômeno contraditório, que usa e abusa, instala e depois subverte, os próprios conceitos que 

desafia [...]” (HUTCHEON, 1991, p. 19). Portanto, a arte pós-moderna lança um olhar para o 

passado, sem, no entanto, restringir esse olhar a uma atitude de resgate ou de desprezo. Ou 

seja, não existe uma procura de um sentido apriorístico perdido, nem uma recusa pura e 

simples de qualquer sentido já cogitado, mas uma tentativa de diálogo que permita a 

apreciação dos significados reunidos ao longo do tempo à luz de novas ideias. Essa releitura 



166 

 

crítica da arte e de seus modelos consagrados dá-se pela paródia, ou, como ainda denomina 

Hutcheon, pela intertextualidade paródica. Porém, essa prática não deve ser compreendida 

como uma “imitação” simplesmente com vistas a ridicularizar. A noção engloba, de fato, as 

ideias de distanciamento e revisão irônica, mas sem a eliminação completa da seriedade ou da 

crítica.  

No que concerne a relação entre pós-modernismo e cultura de massa, Hutcheon (1991) 

destaca o envolvimento que dela resulta, ressalvando, no entanto, que esse relacionamento é 

atravessado por críticas e questionamentos. Tal como Eco (1970), a autora enfatiza a 

impertinência da perspectiva que combate indistintamente tudo que emana da cultura de 

massa como se fossem exemplares que constituem um bloco único, compacto, hermético, isto 

é, desprezando a multiplicidade de correntes de resistência que dela participam. Assim, a 

autora explica que o pós-moderno, além de admitir seu relacionamento com a sociedade de 

consumo, explora essa conexão com intuitos críticos e políticos, admitindo a indissolubilidade 

dos vínculos entre a produção cultural e questões políticas e sociais. A partir do exposto, 

Hutcheon conclui que o paradoxo da arte pós-moderna é que, ao agir para problematizar os 

discursos dominantes, deles precisa para existir. Convém lembrar, entretanto, que o pós-

moderno não é sinônimo de contemporâneo, uma vez que nem toda manifestação artística de 

nosso tempo revela as facetas da crítica e da contradição.  

Ao articularmos essa discussão à análise de Scotland, P.A., conseguimos identificar 

algumas aproximações entre elementos do filme e aspectos do pop e do pós-moderno. 

Primeiramente, é possível perceber uma intertextualidade irônica com o texto shakespeariano, 

por meio da utilização da “cultura superior” para a execução de uma leitura contestadora. Essa 

releitura aponta, ainda, para uma dimensão política, ao elaborar, sarcasticamente, uma crítica 

à sociedade de consumo e seus pilares, a saber: hierarquia e exploração. No filme, também se 

constata o desencontro entre o ideal do “sonho americano” e a situação da classe trabalhadora 

do país, que deixa pouco espaço para dúvidas: o sonho americano é para poucos. Assim, 

quem quer que deseje se lançar em busca do êxito financeiro deve reconhecer que o sucesso 

não advém apenas do esforço e da perseverança, podendo derivar da aplicação de expedientes 

pouco ortodoxos, ou, ainda, do status social do sujeito. Tal desmistificação denuncia uma 

contradição: a mesma sociedade, que prega o sucesso a qualquer custo, pune severamente 

aqueles que, advindos das margens, adentraram o círculo dos privilegiados.  

No cerne dessa crítica social, organizam-se, em Scotland, P.A., várias das oposições 

endereçadas em Macbeth. A mais conhecida delas, aquela que contrapõe realidade e 

aparência, envolverá um questionamento que ecoa em todo o filme: afinal, quem são os 



167 

 

exploradores e os explorados? Nosso exame aponta para certa dificuldade em definir posições 

fixas, uma vez que a “realidade” e a “aparência” das situações conferem muitas vezes, aos 

mesmos personagens, espaços provisórios em que se encaixam ora como um dos pólos, ora 

como o outro. Lembremos a discussão breve, explicitada no capítulo prévio, em que 

comentamos acerca da identidade como noção unida às ideias de parcialidade, fragmentação e 

fluidez. 

Observemos, por exemplo, o caso de Doug. Em uma análise superficial, pode-se 

concluir que o gerente do Duncan’s não somente tira proveito do patrão, mas também dos 

colegas de trabalho. Além de se apropriar de dinheiro do restaurante, Doug também se 

beneficia da intervenção de Mac, que assume várias de suas tarefas, sem, no entanto, jamais 

reconhecer e agradecer a ajuda do colega. Contudo, ao confrontarmos a natureza da 

“usurpação”, percebemos que a questão não é tão simples. Doug é um amador, quando 

comparado a Duncan, pois, enquanto aquele desvia algumas migalhas de seu chefe, este, pela 

exploração de todos seus empregados, garante para si e sua família uma vida extremamente 

confortável (figura 4).   

 

(Figura 4 ) 
Doug e Duncan: exploradores e explorados. 

   

 

 

Sob a perspectiva dos valores pequeno-burgueses, o furto de Doug soa muito mais 

reprovável que a exploração incisiva, porém legalizada, de Norm Duncan. Desse modo, o 

texto fílmico expõe a contradição que reveste essa questão, permitindo a crítica à situação dos 

economicamente desprivilegiados. Como afirma Lehmann (2003), a mais nefasta conclusão 

advinda do filme é a de que comparada com os desmandos das companhias e sistemas 

financeiros da atualidade, o conflito estabelecido entre Duncan e os Mcbeth assemelha-se a 

uma “brincadeira de criança”124 (LEHMANN, 2003, p. 247). Sarcasticamente, a autora 

                                                           
124 “[…] child’s play” […] (LEHMANN, 2003, p. 247). 
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acrescenta que o acordo resultante da união entre a democracia e o capitalismo é aquele que 

permite roubar de todos, mas fazendo uso de pesos e medidas diferenciados.  

Seguindo a discussão a respeito da oposição mencionada, há também a situação do casal 

Mcbeth. Ambos estão insatisfeitos com sua situação financeira e parece bastante claro que Pat 

está mais incomodada que seu esposo. Desde o início do filme, a personagem demonstra ser 

ambiciosa, além de se mostrar agastada com a falta de atitude do marido. Mac tem várias 

idéias para melhorar a atividade do patrão, embora suas sugestões sejam continuamente 

ignoradas. Ainda que tenham tramado para a demissão de Doug, não é possível negar que os 

Mcbeth tentaram, por um só momento, conseguir uma promoção de forma relativamente 

honesta. Até o instante em que Duncan anuncia a promoção de Mac à posição de “assistente”, 

o casal nutriu, ingenuamente, o sonho de continuar empregado, mas com uma posição mais 

vantajosa. Segundo a lenda capitalista, os Estados Unidos seriam a terra das possibilidades, o 

lugar onde qualquer um que se esforçasse poderia “vencer”. Entretanto, a contradição 

incrustada na situação dos Mcbeth é a de que as tentativas íntegras de vitória são sempre mal 

sucedidas. Assim, a mesma sociedade que supervaloriza o sucesso financeiro, obsta as 

chances de o êxito advir de forma honrada. Portanto, no jogo entre explorados e exploradores, 

o casal finalmente decide migrar da primeira para a segunda opção, valendo-se, para tanto, do 

emprego de uma estratégia condenável, embora única, com a qual entendem poder conquistar 

algo.  

Assistimos, nessa transformação dos Mcbeth, ao seu desejo ardente de ascensão. 

Todavia, ao observarmos a mudança em seu estilo de vida, não podemos deixar de perceber o 

quanto é modesta a ambição do casal. Na existência dilapidada da classe trabalhadora nos 

confins da Pensilvânia, o status social é transformado, radicalmente, quando se conquista um 

jardim com uma piscina de plástico (figura 5). Os Mcbeth podem ser os novos exploradores, 

mas sua conquista revela a relação entre o tamanho da cidade e de seus objetivos. Sob uma 

ótica mais ampla, portanto, é provável que os Mcbeth nunca tenham deixado de ser 

explorados. Apenas parecem bem sucedidos em face de terem sido vitoriosos em um lugar 

que, originalmente, tinha sido talhado para ser o “cemitério” dos sonhos. Talvez por isso, 

aliado ao fato de Duncan não ser apresentado como homem justo, existem momentos no filme 

em que, por alguns instantes, solidarizamo-nos com os dois. Dessa maneira, a configuração 

entre “parecer” e “ser” explorado ou explorador é cambiante e nada definitiva. Nada mais 

“pós-moderno”. 
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(Figura 5) 
A mudança dos Mcbeth rumo à prosperidade. 

  

 

As imagens (figura 5) permitem, ainda, relacionar o fenômeno pop e sua crítica à 

sociedade de consumo, à estética kitsch, relação já estabelecida por Cruz (2003). Segundo 

Abraham Moles (1975), o kitsch situa-se entre a arte e o conformismo, sendo uma tentativa de 

imitação da arte superior, do desenvolvimento estético que, mal sucedida, cessa no meio-

termo. Assim, indivíduos, oriundos das camadas mais populares que ascendem socialmente, 

procuram adquirir maior compreensão no que tange os sentidos especializados da esfera 

estética. Porém, o desejo de apuro, incapaz de livrar-se dos grilhões da padronização massiva, 

somente consegue alcançar a aquisição de emblemas de status da burguesia. Registramos, 

então, a ironia com que o diretor trata a questão da submissão dos Mcbeth aos valores 

pequeno-burgueses. Destacamos, entretanto, a advertência de Canclini (2006) para que não 

aceitemos, ingenuamente, o conhecimento especializado no âmbito artístico como um dom, 

como algo inerente a certos grupos de eleitos. A competência para os sentidos especializados 

não é um privilégio totalmente apartado da situação econômica, vez que recursos financeiros 

podem permitir sua aquisição. Daí a crítica do autor à tentativa de demonstrar o conhecimento 

“não como algo que se tem, mas ao que se é” (CANCLINI, 2006, p. 37).  

Ainda no que concerne à constituição das oposições, há inúmeros momentos em que 

surgem, no filme, animais mortos (figura 6), estabelecendo certa forma de conexão com o par 

explorador/explorado. Comparando a maneira de organização da sociedade com a vida 

selvagem, encontramos os personagens, exatamente como os animais, lutando pela 

sobrevivência. Nesse sentido, as imagens apóiam a ideia de uma cadeia alimentar, opondo, 

nessa configuração, predadores e presas, e reforçando a noção de hierarquia que perpassa todo 

o texto fílmico. Colaborando na instituição dessa metáfora, está também o confronto entre os 

carnívoros, representados pelo casal Mcbeth, e os vegetarianos/herbívoros, personificados 

pelo tenente McDuff.  
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(Figura 6) 
Animais mortos. 

  

 
 
 

 
 
 

 

Vale salientar, que a ordem hierárquica da cadeia é rompida. Primeiramente, o casal 

Mcbeth ludibria, vindo depois a abater, seu predador. Em decorrência dessa transgressão do 

equilíbrio “natural”, Pat e Mac irão se voltar contra todos para manter seu status, 

independente de suas vítimas serem ou não “inimigos naturais”. Ademais, é forçoso lembrar 

que é McDuff, o vegetariano, ou seja, um “animal” da base da cadeia, quem põe fim à sanha 

do casal. A ideia de rompimento de hierarquia tangencia uma crítica muito comentada de 

Macbeth, isto é, aquela que compreende a peça pela oposição ordem/caos. Nesse sentido, a 

obra transcorreria através de um percurso que levaria a Escócia da situação de ordem 

(soberano digno e vitórias importantes do exército), ao caos (assassinato do monarca e 

usurpação do trono) para, ao final, restabelecer a ordem por meio da punição dos culpados. 

De maneira análoga, em Scoltand, P.A., a ordem é transgredida pela rebeldia dos explorados 

que, por fim, sucumbem aos fatos: sua ambição os levou para além dos limites aceitáveis. 

Segundo Pearlman (1997), a celebração da ordem promovida em Macbeth está 

imbricada com os fundamentos do absolutismo monárquico, que considerava o rei um ser 

semidivino. A partir dessa acepção, os possíveis problemas sociais, ou de governabilidade, 

jamais resultariam de uma imperfeição da monarquia, mas de questões atribuídas a forças 

sobrenaturais. Esse pensamento bloqueava a possibilidade de qualquer alternativa no plano 

político. Assim, existiriam apenas duas opções: poder absoluto ou caos. Pearlman (1997) 
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afirma, ainda, que, no decorrer da história, regimes monárquicos podem ter perdido sua 

relevância, porém, a conquista e a utilização do poder permanecem angariando a atenção de 

todos. Nessa perspectiva, o que Scotland, P.A. permite-nos concluir é que o poder segue o 

rastro do dinheiro, contemplando seus possuidores, vinculados ou não à organização dos 

Estados, com a possibilidade de determinar o que deve ser entendido como “ordem”.  

Quando discorremos, no capítulo anterior, acerca de algumas críticas bastante 

conhecidas de Macbeth, mencionamos a leitura freudiana que percebe os elementos do casal 

como complemento um do outro. Dessa forma, quando, inicialmente, Lady Macbeth mostra-

se decidida e impetuosa, Macbeth é covarde e hesitante. Todavia, a ordem vai sendo invertida 

até que, ao final, Lady Macbeth está completamente fragilizada e seu esposo é tomado por 

arrebatadora coragem. Dessa interpretação psicanalítica dos personagens, Garber (2008) 

enfatiza os dois principais comentários de Freud: o de que ele não chega a uma conclusão 

definitiva sobre os motivos da mudança; e a de que ele não pode precisar se Macbeth e Lady 

Macbeth são dois personagens ou apenas um.  

De acordo com a autora, o exame de Freud, enreda-o nas noções de ambivalência e 

indecidibilidade. Tais noções, conforme discutido anteriormente, permeiam a relação entre os 

pares sexo/gênero e masculino/feminino. Como explica Garber (2008, p. 93), a 

“indecidibilidade de gênero” é uma constante na peça, envolvendo desde as “estranhas 

irmãs”, que Banquo diz acreditar serem mulheres, apesar das barbas, até o casal Macbeth. No 

caso de Lady Macbeth, a personagem cruzaria a esfera do masculino pela ousadia e coragem, 

chegando mesmo a pedir para ser “dessexualizada”. Curiosamente, a acusação que pesa 

contra ela por ser uma mulher “fálica”, contrasta com as inúmeras representações da 

personagem que exploram seu poder de sedução. Lembremos do mito de Adão e Eva em que 

a debilidade feminina de ceder às tentações alia-se a sua perspicácia para seduzir homens 

incautos.  

No filme em questão, a dinâmica da análise freudiana mantém-se, mas apenas 

parcialmente. Tal como na peça, as atitudes de Pat e Mac contrastam bastante no começo. 

Nesse ponto, os dois estão sempre juntos, apaixonados, mas Pat exige, repetidamente, que o 

marido faça alguma coisa para mudar a situação em que se encontram. Sua estratégia para 

tirar o marido da letargia é a sedução, por isso, ela o recompensa com carinho, o tempo todo. 

Após o assassinato, contudo, Mac parece ir adotando, aos poucos, uma postura mais 

independente. A primeira cena a marcar a configuração de um conflito mais sério entre o 

casal é aquela em que Mac chega à conclusão de que precisa “dar um jeito” em Banko (figura 

7). Dispostos cada um de um lado da mesa, em um ambiente em penumbra, o casal discute, e 
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Mac, surpreendentemente, recusa-se a dizer à mulher o que vai fazer para resolver o 

problema. Além do enquadramento, que destaca a distância e o confronto entre os dois, a 

iluminação também colabora para realçar a ideia de falta de clareza e de sintonia da dupla.  

 

 

Figura 7 
Primeiro momento de cisão dos McBeth.  

 
 

 
 

 

Um pouco mais adiante, as brigas passam e ser frequentes. Uma vez que Pat estava 

acostumada a tomar as decisões, não gosta quando Mac passa a frustrar suas tentativas de 

saber quais são seus planos. Por exemplo, após o retorno de Mac e os companheiros de uma 

caçada, Pat e Mac discutem, e o marido, pela primeira vez, exige que a mulher mude seu tom 

de voz. Em seguida, Mac sai no intuito de executar seu plano, sobre o qual Pat nada sabe e, ao 

retornar, sujo de sangue, encontra a esposa à sua espere (figura 8). Na cena, fica muito clara a 

cisão que vai se instalando entre o casal. Apesar de aparecerem postos lado a lado no 

enquadramento, sabemos que os personagens estão, no cenário, frente a frente. A figura de 

Mac é seu reflexo no espelho da casa. Sua imagem está embaçada, indefinida e disforme.  

Segundo Jean Chevalier e Alain Gheerbrant (2000), o espelho é, em muitas culturas, 

símbolo da revelação da verdade e da alma. Nessa perspectiva, a cena pode significar tanto a 

manifestação da confusão mental em que se encontra o personagem, vez que a imagem 
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refletida não é límpida, quanto indicar que aquela imagem não é a dele propriamente, mas 

uma mera cópia disforme e débil do que foi um dia. Dito de outro modo, numa alusão ao mito 

da caverna, a imagem ali exposta não reflete o que Mac “realmente” é: trata-se de uma 

projeção, um simulacro. Assim, Pat olha para um homem, mas o que a audiência observa é 

um reflexo desestruturado dele.   

 

Figura 8 
O reflexo de Mac. 

 

 
 

 

A imagem refletida de Mac, em uma leitura pós-estruturalista, também pode apontar 

para a impossibilidade de se fixar identidades. Ou seja, Mac talvez não seja mais aquele 

homem que Pat dominava, e a transformação, provavelmente, não é apenas o resultado de um 

momento pessoal específico, senão uma condição do ser humano. As identidades, assim como 

as “verdades”, não são perenes, mas construções em constante movimento. No entanto, 

independente do sentido construído por essa simbologia, o fato é que ele remete à 

transformação e ao desajuste que irrompe entre o casal.  

No texto shakespeariano, na medida em que os personagens vão se sentindo mais 

acuados pelo conflito, que nunca cessa de gerar desassossego, mais eles vão se distanciando, 

culminando na sua completa separação. É que, nesse momento da peça, enquanto Lady 

Macbeth já está apresentando problemas psicológicos, Macbeth tem toda a sua atenção 

voltada para o combate que se avizinha, constituindo-se, esse ponto, em face do 



174 

 

desconhecimento do plano inimigo, exatamente o momento do apogeu de sua arrogância. 

Como explicita Garber (2008), é justamente quando está mais convicto de sua invencibilidade 

que Macbeth está mais vulnerável.  

Em Scotland, P.A., diferentemente, ainda que o casal tenha seu comportamento 

alterado, e suas características tenham, de fato, sofrido algumas mudanças, essas diferenças 

não são suficientes para apartá-los por completo. Em sua última cena juntos, quando recebem 

a visita de McDuff pedindo que compareçam à delegacia no dia seguinte, o casal, apesar de 

demonstrar transtorno e insegurança, não discute. Mac tenta tranquilizar Pat, afirmando que 

tudo vai ficar bem. No momento seguinte, os dois tentam resolver seus problemas, mas cada 

um à sua maneira. Enquanto Mac elabora um plano para dar cabo da vida do detetive 

vegetariano, Pat, profundamente incomodada por sua queimadura imaginária, uma recriação 

das manchas de sangue da peça, decide livrar-se da culpa, arrancando o mal pela raiz.   

O período do filme que transcorre desde o momento em que McDuff deixa a casa dos 

Mcbeth até o momento da morte dos dois é construído por uma montagem em paralelo na 

qual suas atitudes, e os desdobramentos delas, aparecem alternadamente (figura 9). Como 

sabemos, a montagem em paralelo, expediente por excelência vinculado à decupagem 

clássica, presta-se, sobretudo, para determinar a simultaneidade das ações que convergem 

para um ponto em comum, no caso, o fim concomitante dos personagens. Com relação a esse 

aspecto, podemos dizer que o casal permanece unido até mesmo no desfecho infeliz de suas 

vidas. 

No que diz respeito a essa sequência, vale destacar os vieses trágico e cômico que 

contem. A queimadura, que marca sua chegada ao mundo de seus sonhos, nunca a permite 

esquecer a forma como se deu essa conquista, tornando-se, no decorrer do filme, o símbolo do 

permanente desconforto de Lady Mcbeth. Apesar do extenuante esforço dispensado para 

conseguir seus objetivos, Pat conclui que nada pode ou poderá fazer para apagar sua origem 

subalterna, ou para mudar seu destino. Abalada, porém consciente, a personagem enxerga na 

amputação da mão a única forma de se livrar da dor/culpa. Talvez por isso, sua morte é 

precedida por um sorriso de alívio. Na sequência de Mac, percebemos o caráter burlesco e 

cômico que, em alguns momentos, como naquele em que tenta forçar o detetive a comer um 

hambúrguer, beira o pastelão. A morte do protagonista não tem o mesmo tom consolador do 

desfecho de sua mulher. Ainda que a luta que precede sua morte seja engraçada, o último 

olhar lançado para a marquise colorida do nome de seu restaurante configura uma cena triste.  
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Figura 9 
Montagem em paralelo dos momentos finais do casal. 

  

  

  

  

 

 

Em comum, a morte de ambos funciona como exemplo de restauração dos valores. Ao 

ousarem desafiar um sistema social fortemente hierarquizado, Mac e Pat atingem uma forma 

de organização que somente tolera a falta de escrúpulos por parte de uma minoria e, ainda 

assim, sob algum disfarce. Sendo assim, os explorados, que experimentaram, por um breve 

período, a sensação de serem exploradores, voltam para sua condição original e terminam 
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como presas abatidas.  Quanto a esse aspecto, vale lembrar a reflexão bakhtiniana acerca do 

carnaval na Idade Média e sua relação com a situação do filme aqui descrita. Os festejos 

carnavalescos eram ritos em que a população marginalizada podia criticar abertamente a 

organização opressora da sociedade, bem como a hierarquia em que se apoiava. Entretanto, 

sabemos que esses festejos populares não promoviam uma transformação nas bases dessa 

mesma sociedade, constituindo-se apenas como espécie de “válvula de escape” para as 

frustrações e as limitações cotidianas. Nessa perspectiva, podemos concluir que a inversão 

hierárquica proporcionada pela incursão dos Mcbeth na esfera dos privilegiados não poderia 

corresponder a uma transformação permanente de sua situação. Similarmente ao carnaval, sua 

transgressão é efêmera, já nasce com hora certa para acabar e não chega a comprometer os 

fundamentos em que se apóia a sociedade. Como bem disseram os poetas, “[a] felicidade do 

pobre parece/ [a] grande ilusão do carnaval”, em que o esforço de um período longo se esvai 

em poucos dias, ou seja, para “[...] tudo se acabar na quarta-feira” (JOBIM, MORAES, 1959).   

Ainda no que se refere à morte do casal, convém comentar que sua execução assinala o 

retorno às características vinculadas inicialmente a cada um dos personagens. Apesar de, em 

Scotland, P. A., Pat e Mac não sofrerem uma modificação tão acentuada de seus traços, como 

mencionamos anteriormente, é inegável que existe uma tendência, durante o filme, para a 

fragilização de Pat e para o desenvolvimento de maior coragem de Mac. Todavia, a forma 

pela qual suas vidas chegam ao fim demonstra que Pat restabelece sua segurança e que a 

coragem de Mac era tíbia. Dessa maneira, o fim dos personagens valida a percepção de que 

há, no desfecho, um restabelecimento da “normalidade”. 

Nesse trecho, em que os finais de Pat e Mac são construídos, não podemos nos esquecer 

de destacar a trilha musical que, como em outros momentos do filme, dialoga com a situação 

em que está inserida. Na canção, podemos ouvir: “[n]unca fui à Espanha/ mas meio que gosto 

da música/ dizem que as garotas de lá são loucas/[…] nunca fui ao paraíso/ [....] mas estive 

em Oklahoma”.125 A letra reforça a ideia de que o destino glorioso da dupla jamais se 

realizará, além de ilustrar a pequenez de seus horizontes e o desejo frustrado de alcançar o 

êxito completo dos exploradores. O curto período em que gozaram de algum prestígio em sua 

cidade não foi suficiente para que ampliassem seus horizontes. Os Mcbeth permaneceram 

confinados nos limites do prosaico e dos espaços dos desprivilegiados.  

No início deste capítulo, comentamos a respeito do paradoxo que relacionava a 

localização de Scotland à proporção das possibilidades oferecidas pela cidade. Assim, a 

                                                           
125 “I’ve never been to Spain/ but I kind of like the music/ say the ladies are insane there/ […]  I’ve never been to 
heaven/ […]  but I’ve been to Oklahoma “ (SCOTLAND, P. A., 2001). 
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despeito de ser uma cidade pequena, a localização na área rural, aliada à configuração 

arquitetônica típica desses lugares, remete à ideia de amplitude de dimensão, que irá se opor à  

limitação de oportunidades. Porém, o aspecto da localização fornece ainda outras 

considerações interessantes. Uma dessas observações é a de Lehmann (2003) para quem o 

texto fílmico privilegia o enfoque do espaço em detrimento do(s) protagonista(s). Ainda de 

acordo com a autora, a tentativa de determinar a localização, através do título do filme, 

promove, na verdade, um deslocamento em relação ao que se esperaria de uma tradução 

fílmica da “peça escocesa”. Dessa maneira, não se trata de Scotland, U.K., mas, Scotland, 

P.A., um lugar situado no limite entre o nada e a possibilidade de ser alguma coisa. Um lugar, 

ao mesmo tempo, um pouco como todos os lugares e nenhum lugar em especial, ou seja, a 

narrativa se encaixaria em qualquer cidade de modelo semelhante. Nesse sentido, o título do 

filme forja uma contraposição entre a definição/indefinição do espaço.     

Por fim, consideramos importante comentar acerca da apreciação do filme nos termos 

da taxonomia genettiana, apesar de entendermos ser muito difícil a tarefa de “enquadrar” 

Scotland, P. A.. Obviamente, são muito claras as evocações a outras obras, o que evidencia o 

caráter de intertextualidade do filme. No entanto, a tentativa de delimitar as práticas de 

transformação do filme não nos parece apropriada. É impossível precisar até que ponto o 

filme poderia ser definido como transformação ou como transformação indireta (imitação) da 

obra shakespeariana. Existe simplesmente a transposição da história para outro período, ou há, 

também, uma modificação no modelo formal e temático? Não seria mais apropriado pensar 

que as duas formas de modificação operam conjuntamente? Sendo assim, optamos por manter 

a nomenclatura proposta por Hutcheon, que considera a “paródia” a toda intertextualidade 

irônica. 

Não acreditamos que as contraposições que explicitamos até aqui abranjam todas as 

oposições reconstruídas no filme, mas pensamos que oferecem uma amostragem significativa 

do olhar lançado por seus produtores. Na próxima subseção, examinaremos outra adaptação 

fílmica que também irá relacionar a peça shakespeariana ao universo dos restaurantes.  
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Todavia, convém esclarecer que a inserção da obra na década de setenta é feita pelo 

olhar de pessoas que já estão no século vinte e um. Daí ser pertinente supor que essa 

contextualização pode estar impregnada de vários clichês do que se entende como típico do 

período.   

 
 
Devemos lembrar que Macbeth, ao saber da doença da esposa, faz apenas um comentário 
acerca da inutilidade da medicina, e, ao ser comunicado sobre sua morte, mostra-se quase 
totalmente indiferente, apenas lamenta que poderia ter morrido mais tarde. 
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4.1.2 Macbeth em ShakespeaRe-Told: quando não se está pleno do leite da bondade              

humana                                                                                   

 

A BBC foi pioneira nas traduções fílmicas da obra de Shakespeare para a televisão. Em 

geral, conforme assegura Michèle Willems (1997), as várias séries e filmes produzidos pelo 

canal britânico preferiram o uso do texto teatral, com diminutas modificações, alguns deles 
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recorrendo ao teatro filmado, o que, no dizer da autora, costuma gerar um conflito pela 

sobreposição de duas mídias. Willems acredita que todas as produções que não fizeram uso 

dessa superposição completa foram forçadas a solucionar a problemática de ajustar para a tela 

um script em que deveria prevalecer o teatro, isto é, a abundância de signos verbais. Willems 

cita, então, John Wilders (apud WILLEMS, 1997), que, em seu artigo Adjusting the Set, 

vislumbra três categorias de resposta para esse problema: a abordagem naturalista, a pictórica 

e a estilizada.  

 A solução naturalista costuma ambientar o enredo das traduções, considerando 

demandas do canal e seus financiadores, no período em que as peças foram produzidas. Há, 

nesse sentido, um esforço para buscar locações apropriadas e recriar cenários, figurino e 

atmosfera do período shakespeariano, o que mobiliza grandes equipes de pesquisadores, 

designers e cenógrafos na busca de “autenticidade”. Willems considera, no entanto, que essa 

procura pela “genuinidade” trabalha para aumentar as tensões resultantes do choque entre 

mídias, ao invés de minimizá-las. Para a autora, a linguagem shakespeariana, densa e cheia de 

camadas de significação, é apagada pela multiplicidade de detalhes visuais oferecidos ao 

telespectador. Por isso, afirma que o “naturalismo, ao invés de tentar encontrar formas de 

transpor tal complexidade da linguagem, penaliza [essa linguagem] pela superposição [da 

instância visual,] seu idioma representacional por excelência. O visual descreve o que é dito 

pelo texto em uma sucessão de tomadas puramente referenciais”129 (WILLEMS, 1997, p. 75). 

Por essa razão, Willems denomina essa abordagem de verbo-visual. Além disso, a autora 

relaciona algumas questões advindas da interação entre imagens e palavras, sendo uma delas a 

diferença entre o ritmo e os tons próprios do discurso trágico e aqueles típicos do dia-a-dia, 

exigidos em uma interação face a face, quando o diálogo ocorre em um ambiente doméstico, 

por exemplo. Nesse caso, a “naturalização”, ao optar pela manutenção do ritmo, deixa a 

conversação estranha para aquele ambiente, e ao não conservar a entonação, “desconstrói” o 

texto shakespeariano. 

A segunda categoria identificada por Willems é a pictórica. Essa vertente, iniciada pelo 

diretor Jonathan Miller, decorre, em grande parte, de seu grande interesse pela pintura 

renascentista. Para Miller (apud WILLEMS, 1997), quadros do período poderiam ser usados 

no intuito não somente de orientar a construção dos cenários e figurinos, mas também para 

determinar a organização do espaço no estúdio e na tela. Willems chama a atenção para o fato 

                                                           
129 “[...] naturalism, instead of trying to find ways to transpose this complex language, retaliates by 
superimposing its own favorite representational idiom. The visual describe what is said by the text in successions 
of purely referential shots” (WILLEMS, 1997, p. 75). 
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de que essa abordagem não resolve a questão da relação entre texto e imagem, pois a 

abundância visual dificultaria a compreensão do texto verbal. A autora também questiona se a 

riqueza visual corresponde, necessariamente, à significância visual e conclui que a solução 

pictórica deixa tudo ainda mais complicado, porque obriga uma dupla transposição: a 

primeira, do teatro para a pintura, e depois, da pintura para a televisão. Não sendo útil para 

harmonizar o verbal e o visual, provoca uma interferência ainda maior na recepção, quando 

comparada à abordagem naturalista.  

Sobre a perspectiva visual, Willems (1997) apóia a ideia de que a forma coerente de 

aproximar televisão e teatro não se dá pelo “realismo” das imagens. A crítica lembra que, 

dependendo do contexto, o que se encontra fora do enquadramento é imaginado e tido como 

parte da cena. Assim, por exemplo, na sequência de uma batalha, a imagem aproximada de 

um arqueiro pode dar a entender que existe ali um exército inteiro. Em oposição, a filmagem 

da reprodução de um combate “verdadeiro”, pode apenas se prestar a enfatizar o quanto a tela 

de televisão é pequena, sublinhando a noção de “irrealidade”. Dessa forma, a estilização do 

universo diegético pode fazer com que o discurso visual sirva para amparar, e até revelar, 

elementos do discurso falado. Nessa perspectiva, cenários de estúdio com pouca ou nenhuma 

ligação com o mundo exterior não atentam, obrigatoriamente, contra a “autenticidade”. Daí a 

preferência de Willems pela abordagem estilizada.  

As produções “estilizadas” seriam, portanto, mais habilitadas para lidar com a relação 

entre o verbal e o visual. Isso não significa, entretanto, que tais produções não enfrentem 

obstáculos na negociação entre as duas instâncias, pois, nem sempre os realizadores fazem 

uma seleção visual de todo satisfatória. Com relação a essa escolha, Willems salienta a 

importância do close que permite, ao mesmo tempo, a ênfase no que é dito, ou seja, na 

palavra, e a possibilidade de observação mais nítida das expressões e reações do ator, ou de 

um objeto específico de grande significação para a compreensão do texto como um todo, o 

que também realça a relevância do aspecto visual. Então, Willems conclui: 

 

[u]sar signos visuais que fazem parte do modo de expressão específico da 
televisão, no intuito de sustentar e revelar os signos verbais que constituem o 
modo de expressão próprio de Shakespeare pode permitir ao diretor conciliar 
ambas as mídias. O teatral e o visual podem fundir-se no televisual. De 
maneira geral, embora sejam frequentemente consideradas como ‘não 
meramente televisivas’, produções estilizadas lidam melhor com isso do que 
as produções naturalistas.130 (WILLEMS, 1997, p. 83). 

                                                           
130 “[u]sing the visual signs that make up the specific mode of expression of television in order to support and 
reveal the verbal signs which constitute Shakespeare’s own mode of expression may allow the director to 
reconcile the two media. The theatrical and the visual may be made to merge into the televisual. On the whole, 
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A reflexão de Willems (1997) parece-nos interessante, pois aborda o liame estabelecido 

entre os textos verbais e visuais na construção das adaptações, concentrando-se, 

especialmente, nas particularidades da televisão. Mostra-se, igualmente, valiosa por  

apresentar as abordagens que têm prevalecido nas produções da BBC que, por ser a rede de 

televisão que mais traduziu Shakespeare, oferece um indicativo para o tratamento desse tipo 

de trabalho em âmbito global. Contudo, é de se lamentar que suas observações não tenham 

escapado da anuência, ainda que relativa, com o equivocado discurso das especificidades. Ao 

tratar da palavra e da imagem, identifica o universo da palavra com o texto literário e o da 

imagem com a televisão. Porém, cai em contradição, expondo a impertinência das divisões 

estanques, quando se refere à aliança que pode advir dos aspectos visuais e verbais.  

Da discussão empreendida, também podemos inferir a preferência por um tratamento 

conservador na tradução das obras shakespearianas para a televisão, pelo menos na BBC. A 

insistência na “preservação/reprodução” do texto “original”, nos filmes e séries produzidos, 

como condição para que uma produção figure como adaptação shakespeariana, talvez se 

justifique pela pressão de certos grupos de prestígio, como também por exigência dos 

financiadores. Fato é que opiniões como a de Trevor Nunn (apud KIDNIE, 2009), 

anteriormente apresentada, parecem ser mais regra que exceção.  

Uma proposta diferenciada surgiu com o projeto ShakespeaRe-Told que pretendia 

inovar no formato de apresentação da obra shakespeariana para o público de televisão do 

século XXI. A intenção era reinterpretar e atualizar quatro peças – Macbeth, Sonho de uma 

noite de verão, A megera domada e Muito barulho por nada – para serem exibidas em horário 

nobre, durante o outono de 2005. Os produtores executivos Laura Mackie e Patrick Spence 

formaram equipes independentes, com roteirista, diretor, diretor de fotografia, compositor 

musical e elenco, para cada filme, que deveria realocar os enredos para os dias de então, 

incorporando situações, comportamentos, objetos e lugares presumivelmente conhecidos pelo 

grande público. A linguagem deveria ser modernizada, podendo ser inseridas, todavia, 

algumas das expressões e passagens do texto de partida em diálogos atualizados (KIDNIE, 

2009). 

A partir dessas diretrizes, Macbeth é, então, transposta dos campos de batalha escoceses 

para o universo das celebridades do qual os grandes chefes de cozinha fazem parte. O rico e 

famoso chef Duncan Docherty possui um restaurante sofisticado e um conhecido programa de 

televisão sobre culinária. Contudo, há muito Duncan não é o responsável pelo trabalho na 

                                                                                                                                                                                     
although they are often considered as ‘just not on television’, stylized productions manage this better than 
naturalistic ones.” (WILLEMS, 1997, p. 83).  
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cozinha de seu próprio restaurante. Seus fiéis empregados Joe Macbeth e Billy Banquo 

cuidam de tudo para que Duncan preserve seu alto conceito junto à sua clientela e ao público 

em geral. Trabalhando com Joe e Billy, no restaurante, estão a esposa de Joe, a maitre Ella 

Macbeth; o filho de Duncan, Malcolm; e o chefe dos garçons, Peter Macduff.  

Certa noite, Joe Macbeth e Billy Banquo são abordados por três lixeiros que fazem 

“previsões” sobre o futuro dos dois. Uma das revelações é que eles estão prestes a receber as 

três estrelas, ou seja, a cotação máxima do prestigioso guia Michelin. Em seguida, dizem que 

Macbeth será o novo dono do restaurante e que Banquo será “menos feliz e ainda mais feliz”, 

pois seus descendentes herdarão o restaurante. Depois dessa enigmática visita, ao retornarem 

ao restaurante, os dois são surpreendidos pela visita de Duncan que lhes transmite a boa nova: 

ele acabara de ser avisado acerca da premiação das três estrelas do guia Michelin. Passadas a 

surpresa e a alegria da notícia, Macbeth se decepciona ao ouvir de Duncan que o restaurante 

será entregue a seu filho, Malcolm, quando ele estiver preparado. 

Mais tarde, a sós com a esposa, Macbeth conta sobre o encontro com os lixeiros, suas 

previsões e a surpresa pela notícia do prêmio. Ao ouvir o relato do marido, Ella o instiga a 

assassinar Duncan, antes que Malcolm esteja preparado para assumir o que lhe será 

designado. Para tanto, insiste no argumento de que o marido é um homem submisso e 

subserviente. A partir daí, o filme mostra o assassinato de Duncan e a transformação que 

ocorre nas vidas de Joe e Ella Macbeth, culminando na morte dos dois.  

O filme, como toda reescritura, será a expressão da leitura de seus realizadores, marcada 

tanto por seus propósitos e visões de mundo, quanto pelo contexto histórico e social da 

produção. Existe, então, uma modificação na imagem do texto mediada por questões 

culturais, pois a Inglaterra do século XXI, não é a Escócia dos séculos XI ou XVII. 

Obviamente, o objetivo da rede de televisão inglesa em apresentar o texto shakespeariano 

adaptado ao contexto contemporâneo decorre do prestígio do autor e da finalidade de atingir o 

grande público de televisão, composto por grupos de diversas faixas etárias, diferentes gostos 

e classes sociais. Nessa perspectiva, o expediente de manipular o enredo da peça, 

conformando-o ao script cultural britânico contemporâneo, não se configura apenas como 

uma opção, senão mesmo uma necessidade para atrair um público-alvo mais amplo e não 

apenas os grupos que já são admiradores da obra shakespeariana. 

Ao comentarmos o conceito de reescritura, enfatizamos que os sistemas culturais e 

literários têm como um de seus elementos constitutivos o componente inventarial, ou seja, 

gêneros, motivos, situações prototípicas e símbolos. Acreditamos, nesse sentido, que a 

escolha do roteirista Peter Moffat em ambientar o enredo da peça ao universo de um 
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restaurante de sucesso foi bastante acertada, uma vez que essa opção responde a um gênero, 

com o qual os telespectadores estavam acostumados. Desde os últimos anos da década de 90, 

a televisão britânica foi “invadida” por uma série de programas de culinária. Vários chefs de 

restaurantes, conhecidos ou não, foram convidados a se tornarem apresentadores de 

programas, e muitos deles transformaram-se em verdadeiras celebridades da indústria do 

entretenimento. Dentre esses nomes, podemos citar Antony Thompson, Delia Smith, Gordon 

Ramsay, Jamie Oliver e Nigella Lawson, todos conhecidos não somente por suas habilidades 

culinárias, mas principalmente por serem milionárias estrelas de programas de televisão 

(MURRAY-WHITE, 2010). 

De todos os chefs acima citados, um é mencionado explicitamente no filme: Gordon 

Ramsay. Em um trecho da obra, Joe Macbeth, conversa com um de seus ajudantes, Malcolm, 

o filho de Duncan, o dono do restaurante. Eles travam o seguinte diálogo: 

 

JOE MACBETH: Se eu cometo um erro, isso me dói, entende? O que quero 
dizer é que sinto dor física de verdade. Espero o mesmo de todos que 
trabalham para mim. Isso tudo aqui tem que ter alguma importância. 
MALCOLM: Esse comentário é bem Gordon Ramsay.131 (MACBETH, 
2005).  

 

Ao perceber que a cozinha ficou em silêncio, Malcolm nota que falou algo errado. Em 

seguida, Roddy, outro ajudante de cozinha, diz: “[n]ão dizemos esse nome nesta cozinha”.132 

Então, Billy Banquo complementa: “dá azar dizer em voz alta. Diga apenas chef escocês”. 133  

No pequeno trecho supracitado, encontramos duas referências bastante interessantes. Na 

primeira delas, há a alusão ao contexto televisivo britânico, uma vez que menciona o nome de 

um famoso chef que, de fato, nasceu na Escócia. Interessante notar, ainda, que a menção a 

Gordon Ramsay não é sugestiva apenas por ele ser um chef escocês famoso e com programas 

de culinária bastante conhecidos. Ramsay viveu parte de sua vida em Stratford-upon-Avon, 

cidade onde Shakespeare nasceu (RAMSAY, s/d). 

A segunda referência, diz respeito à própria peça shakespeariana. É sabido que, nos 

meios literário e artístico, Macbeth é tida como peça supostamente maldita, provavelmente 

em face de resquícios de sua vinculação com assuntos demoníacos. Dessa maneira, tornou-se 

bastante comum a prática de omissão do nome da peça, com as pessoas referindo-se a ela 

                                                           
131 JOE MACBETH: “If I make a mistake, it hurts me. Do you understand that? I mean actual                                 
physical pain. I expect the same from everybody who works with me. All  this, it has to matter. 
MALCOLM: Very Gordon Ramsay.” (MACBETH, 2005). 
132  “We don’t use that name in this kitchen.” (MACBETH, 2005). 
133  “It’s bad luck to say it out loud. Just call him the Scottish chef.” (MACBETH, 2005). 
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apenas como “peça escocesa”. Parte da superstição também advém de uma série de acidentes 

ocorridos com os grupos envolvidos em montagens teatrais do texto. Em um deles, uma atriz 

ensaiava a famosa cena do sonambulismo de Lady Macbeth, com os olhos vendados, para 

garantir verossimilhança, quando tombou, caindo no fosso da orquestra e se machucando 

seriamente. Noutro episódio, armas verdadeiras foram postas no lugar das cenográficas e um 

ator foi morto no palco. Isso sem mencionar o tumulto ocorrido no Astor Place Opera House, 

em Nova York, em dez de maio de 1849, que resultou em vinte e duas pessoas mortas e cento 

e cinquenta feridas. Nesse caso, foi a rixa entre dois atores que rivalizavam pela melhor 

performance de Macbeth, o americano Edwin Forrest e o inglês William Charles Macready, 

que deu margem a um confronto sem precedentes da platéia e se espalhou pelas ruas da 

cidade (GARBER, 2008). Por isso, quando, no filme, Billy pede que Malcolm jamais volte a 

pronunciar, na cozinha do restaurante, o nome de Gordon Ramsay, mas “chef escocês”, 

sabemos que algo de terrível está para acontecer, pois, o rapaz, inadvertidamente, tinha 

pronunciado a palavra “maldita”. Aviso semelhante é apresentado na primeira conversa dos 

lixeiros, por meio da música dos Bee Gees, que é interrompida exatamente no momento 

posterior aos versos: “[...] só estou avisando”134 (MACBETH, 2005). 

Nessa mesma cena, na qual os lixeiros comentam acerca da visita que farão à noite ao 

restaurante de Duncan, são feitas referências a outros contextos e outros textos.  Eles 

remetem-se, por exemplo, a Joe Macbeth como o “coração valente da culinária.” 135 Tal 

menção alude não só à história escocesa, como a um filme bastante conhecido e 

protagonizado pelo astro hollywoodiano, Mel Gibson. Coração Valente (Braveheart) conta a 

história de William Wallace, cavaleiro escocês que lutou, no século XIII, pela independência 

da Escócia.  Dessa forma, Joe Macbeth, o chef, reveste-se da aura do guerreiro, tanto quanto 

Macbeth, o general shakespeariano, ou Wallace, o cavaleiro escocês. Contudo, o campo de 

batalha agora é outro, as formas de demonstrar a força e a coragem também. Já o nome do 

personagem, Joe Macbeth, é uma alusão ao título de outra adaptação fílmica da peça, dirigida 

por Kenneth Hughes, em 1955, e que ambienta a história em um cenário de gangsters. 

Em consonância com o entendimento de Stam (2003), percebemos, a partir dos 

comentários acima explicitados, que os realizadores de um filme podem orquestrar e 

amplificar mensagens em circulação, sejam tais mensagens literárias, visuais, musicais ou 

publicitárias, promovendo um diálogo entre diversos modos de produção cultural e entre as 

produções culturais e os contextos em que elas são veiculadas. Portanto, a relação entre o 

                                                           
134 “I give you a warning.” (MACBETH, 2005). 
135  “The cooking braveheart.” (MACBETH, 2005).  
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filme da BBC e a peça shakespeariana está permeada por uma série de outras referências, 

outros textos, outros discursos que engendram contribuições múltiplas. A adaptação fílmica é, 

então, uma construção colaborativa que não remete a um único texto.  

No que se refere à categorização proposta por Genette (1997), acreditamos que a relação 

estabelecida entre a peça Macbeth e o filme homônimo vai englobar algumas das categorias 

articuladas pelo autor. No caso da intertextualidade, ou seja, a co-presença de dois ou vários 

textos, existem algumas citações, diretas ou paráfrases, de expressões e itens lexicais da peça, 

como por exemplo, a expressão “leite da bondade”, o trecho da peça, com algumas alterações 

textuais, em que as bruxas dizem “nem tão feliz, entretanto, muito mais feliz” 136 

(SHAKESPEARE, 1995a, p. 482), além de alusões a alguns dos famosos solilóquios. A 

tradução fílmica insere-se, ainda, na definição de hipertextualidade por transformação direta, 

pois o filme se constrói sobre a história de Shakespeare, atualizando o enredo, em face da 

mediação de um tradutor/ intérprete, dos objetivos e do contexto cultural da reescritura.  

Assumindo a condição de espetáculo voltado para um público bastante diversificado, 

como um dia também o fez o drama elizabetano, a adaptação de Macbeth, dirigida por Peter 

Moffat, abre mão da “reprodução” do texto de Shakespeare para privilegiar a linguagem 

cotidiana. Como dissemos, existem inúmeras alusões a palavras, expressões, trechos e 

solilóquios, sem que, contudo, haja uma “cópia” da peça. Algumas dessas menções sequer se 

expressam pela linguagem verbal, mas pelas imagens. Uma boa ilustração dessa possibilidade 

está na substituição do longo solilóquio da adaga, nos instantes que antecedem a execução do 

crime, pelas imagens em que Joe se dirige até o local da cozinha, onde estão dispostas as facas 

(figura 10), escolhe uma delas e, em seguida, caminha lentamente até o quarto de Duncan 

(figura 11).  

 

(Figura 10) 
A adaga é materializada 

  
  
 

                                                           
136 “Less happy than him and yet more happy. ” (MACBETH, 2005). 
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(Figura 11) 
Solilóquio em imagens 

  
 

 

A cena, que se desenvolve tendo ao fundo uma música de suspense, consegue 

demonstrar toda a hesitação e confusão mental do personagem até que o “sino [o] chama”137 

(SHAKESPERE, 1995a, p. 491). 

Interessante perceber, ainda, que, mesmo não fazendo uso direto do “texto de partida”, o 

roteiro consegue recriar alguns efeitos comumente associados à linguagem de Macbeth. 

Tomemos como exemplo as noções de engano, ilusão e simulação imbricadas no falar das 

bruxas. Apesar da linguagem do filme ser trivial, a comunicação dos lixeiros remete aos 

diálogos das feiticeiras e também gera discursos marcados pela incerteza, mistério e 

desorientação. No primeiro encontro com Joe e Billy, no qual fazem as primeiras “profecias”, 

os lixeiros assim se expressam:  

 

MACBETH: Ei, Ei, vocês! O que estão fazendo? Podiam ter matado a 
gente! 
LIXEIRO 1: Você é Joe Macbeth. 
MACBETH: Como sabe meu nome? 
LIXEIRO 1: Sabemos de tudo. 
LIXEIRO 2: Somos lixeiros.  
LIXEIRO 1: Não há nada que a gente não saiba. 
LIXEIRO 3: “Brilha, brilha, estrelinha. Quem será você?” Três, Joe. Três 
estrelas Michelin vindo em sua direção. 
LIXEIRO 2: E isso não é tudo. 
LIXEIRO 1: Não, mesmo. 
LIXEIRO 3: O restaurante.  
LIXEIRO 2: Incluindo tudo.  
LIXEIRO 3: Ele vai ser seu, Joe.  
BANQUO: Ah, é? E quanto a mim?  
LIXEIRO 2: Menos feliz que ele.  
LIXEIRO 1: E, ainda, mais feliz. 
BANQUO: O que isso significa? O que isso significa? 
LIXEIRO 3: Joe fica com tudo e você não. Mas seu filho fica. E o filho dele 
também. 

                                                           
137 “The bell invites [him]. (SHAKESPEARE, 2005c, p. 976).  
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LIXEIRO 1 e 2: E o filho dele.  
TODOS LIXEIROS (cantando): E o filho dele.  E o filho dele.  E o filho 
dele.138 (MACBETH, 2005).  

 

O diálogo, além de implicar confusão e dubiedade de sentidos, expõe a diluição dos 

limites entre realidade/ficção, aparência/verdade. Então, como novas “bruxas” de nossa 

sociedade, os lixeiros são a representação dos desprivilegiados, dos excluídos, dos habitantes 

das “margens” que invadem os círculos dos “verdadeiros cidadãos”. Sua condição de 

marginalizados está bem representada na cena inicial, quando o caminhão é mostrado em 

meio a “montanhas” de lixo, o que também denota matizes do grotesco que envolve a 

situação. Ignorados por uma organização social assentada na verticalidade, os lixeiros 

demonstram o quanto podem desestabilizar a ordem, em face de seu acesso irrestrito a tudo 

que essa mesma sociedade quer ocultar.  Em um mundo calcado no consumismo, nada lhes 

pode escapar, pois, tudo do que nos servimos e, depois, desprezamos, vai findar no lixo. 

Assim, o que fomos, somos ou seremos, isto é, nossos “ontens” e “amanhãs”, estão facilmente 

acessíveis para aqueles que sequer supomos existir.  

 

LIXEIRO 2: Joe Macbeth. 
LIXEIRO 1: Nem pergunte. 
MACBETH: Tenho que saber. 
LIXEIRO 3: Cuidado com o grande garçom. 
MACBETH: Macduff? 
LIXEIRO 3: Isso, esse mesmo! 
MACBETH: Como vocês sabem dessas coisas. 
LIXEIRO 3: Está tudo aqui. Desde o esperma retido na camisinha sabor 
banana, até o muco amarelo tossido de antigos bêbados. Toda a vida.  
LIXEIRO 2: Latas de cerveja especial. 

                                                           
138 “MACBETH: Ho, Ho, you! What are you doing?! You could have killed us! 
   BIN MEN1: You’re Joe Macbeth. 
   MACBETH: How do you know my name? 
   BIN MEN1: We know everything. 
   BIN MEN2: We’re bin men.  
   BIN MEN1: There’s nothing we don’t know. 
   BIN MEN3: Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what yous are. Three of them, Joe. Three Michelin 
stars coming your way.  
  BIN MEN2: And that’s not all. 
  BIN MEN1: Oh, no. 
  BIN MEN3: The restaurant.  
  BIN MEN2: The whole caboodle. 
  BIN MEN3: It’s gonna be yours, Joe. 
  BANQUO: Oh, yeah? What about me? 
  BIN MEN2: Less happy than him. 
  BIN MEN1: And yet more happy. 
  BANQUO: What does that mean? What does that mean?  
  BIN MEN3: Joe gets everything and you don’t. But your son does. And his son. 
  BIN MEN 1, 2: And his son. 
  ALL BIN MEN (singing): And his son, and his son…” (MACBETH, 2005).  
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LIXEIRO 1: Agulhas que gotejam. 
LIXEIRO 3: Toda a euforia que nos acompanha do berço ao túmulo. O som 
e a fúria. 
LIXEIRO 2: Tudo termina conosco. 
LIXEIRO 1: Incinerado. 
LIXEIRO 2: Obliterado. 
LIXEIRO 3: Não mais.  
LIXEIRO 2: O café-da-manhã de ontem, a carne de ontem, o homem de 
ontem. 
LIXEIRO 1: Todos os nossos ontens. 
LIXEIRO 2: Todos os nossos amanhãs.  
LIXEIRO 3: Tchau. 
TODOS OS LIXEIROS: Tchau, tchau. 
MACBETH: PAREM! E o Billy? 
LIXEIRO 1: Nós já te dissemos. 
LIXEIRO 2: Nós já contamos pra ele. 
LIXEIRO 3: Menos feliz que você e, ainda, mais feliz. 
MACBETH: E eu? O que acontece comigo? 
LIXEIRO 3: Porcos vão voar antes que algo aconteça a você. 
LIXEIRO 2: Porcos vão cair em sua cabeça antes que você seja ferido. 
TODOS TRÊS (cantando): Porcos vão voar. Porcos vão voar.139 
(MACBETH, 2005) 

 

Nesse segundo diálogo, além da ideia de onisciência, observa-se uma mensagem 

carregada de ironia, endereçada especificamente a Joe Macbeth. Fica claro que, sendo 

lixeiros, os personagens sabem que foi Joe quem matou Duncan. Lembremos de que Joe 
                                                           
139 “BIN MEN 2: Joe Macbeth. 
BIN MEN 1: Don’t ask. 
MACBETH: I have to know. 
BIN MEN 3: Watch out for the big waiter. 
MACBETH: Macduff? 
BIN MEN 3: Yeah, that’s the one. 
MACBETH: How do you know this things? 
BIN MEN 3: The whole story is here, from thwarted sperm in banana-flavoured rubber right through to the 
yellow hacked-out gob of ancient drunks. All of life.  
BIN MEN 2: Cans of special brew. 
BIN MEN 1: Dripping needles. 
BIN MEN 3: All the great excitements that get us from cradle to the grave. The sound and the fury. 
BIN MEN 2: It all ends with us. 
BIN MEN 1: Incinerated. 
BIN MEN 2: Obliterated. 
BIN MEN 3: No more.  
BIN MEN 2: Yesterday’s breakfast, yesterday’s meat, yesterday’s men.  
BIN MEN 1: All our yesterdays. 
BIN MEN 2:  All ours tomorrow. 
BIN MEN 3: Bye-bye. 
ALL BIN MEN: Bye-bye. Bye-bye. 
MACBETH: Stop! What about Billy? 
BIN MEN 1: We told you. 
BIN MEN 2: We told him. 
BIN MEN 3: Less happy than you and yet more happy. 
MACBETH: And me? What happens to me? 
BIN MEN 3: Pigs will fly before anything happens to you. 
BIN MEN 2: Pigs will drop your head before you’re harmed. 
ALL THREE (singing):  Pigs will fly, pigs will fly….” (MACBETH, 2005). 
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coloca as facas ensanguentadas e as luvas na lata de lixo, e de que queima o uniforme com os 

indícios do crime. Portanto, parece evidente que os lixeiros sabem do desenlace nada feliz que 

Macbeth enfrentará. Por isso, a canção improvisada, que para Joe soa como tema de sua 

vitória final, é, reversamente, o escárnio dos excluídos. Esse ponto remete à personagem da 

peça, Hécate, que afirma ser a confiança o maior inimigo dos mortais, bem como à canção das 

bruxas, para muitos estudiosos uma inserção no texto shakespeariano cuja autoria é atribuída 

a Thomas Middleton (BULLOUGH, 1973).  

Aspecto digno de destaque é o fato de que as “bruxas” são homens. Dessa maneira, se 

as novas “feiticeiras” insistem no discurso ambíguo e desafiador das estruturas sociais, 

rompem com a configuração de gênero do texto elizabetano, que imputa às mulheres a 

personificação da simulação, da enganação e da malignidade.  

Vale, ainda, ressaltar, que a ambiguidade de sentido nas palavras dos lixeiros aponta 

para uma contraposição fundamental para a obra shakespeariana, aquela que opõem 

aparência/verdade. No que tange os lixeiros, o filme consegue equilibrar a questão entre sua 

existência “real” ou “imaginária”. Inicialmente, o roteirista parece optar pela “naturalização” 

das bruxas ao transformá-las em garis, o que parece rechaçar a compreensão do encontro 

como uma experiência sobrenatural. Todavia, consegue manter o mistério e a sensação de 

dúvida quanto à existência ou não dos garis, ao fazê-los se comunicar por meio de diálogos 

dúbios, com uma linguagem que parece querer confundir e equivocar. Além disso, quando 

Banquo, depois do primeiro encontro com os garis, tenta encontrá-los novamente, não os 

consegue contatar. O personagem encontra outros lixeiros que garantem que só eles trabalham 

naquela área. Fica no ar, então, a sensação de que os garis não são reais.   

O confronto aparência/verdade, juntamente com sinais de desorientação e 

indecidibilidade, também é percebido na fala do indivíduo que chega ao restaurante, logo após 

a morte de Duncan. O surgimento inesperado do tal homem, o momento em que aparece, 

aliados a culpa de Joe, deixa-nos confusos sobre suas intenções. Todavia, a cena faz parecer 

que se trata de um investigador pronto para fazer Joe confessar a autoria do homicídio de 

Duncan. 

 

HOMEM: Rapaz do prêmio Michelin? Boa tarde. Você já estava me 
esperando, posso garantir. Por aqui, não é? O negócio é o seguinte: você 
pode confessar agora e podemos resolver isso frente a frente de maneira a 
satisfazer a nós dois, ou posso fazer minhas quatro horas de tortura e chegar 
a tudo que você poderia ter confessado quatro horas antes. Você está me 
entendendo, rapaz Michelin? Devo admitir neste momento que é mais fácil 
eu ser bonzinho diante dos pecados de um réu confesso, que com os pecados 
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de um cara que me ajuda a ganhar a minha libra de carne de cada dia, com o 
perdão do uso de Shakespeare em vão. Qual é a história aqui? Sinto que 
você quer me dizer. Vamos lá. Desnude sua alma, rapaz Michelin.140 
(MACBETH, 2005). 

 

Macbeth fica perplexo e confuso durante o monólogo proferido até que descobre, ao 

final, que o sujeito apenas cumpre uma espécie de inspeção sanitária. 

 

HOMEM: Que tal eu facilitar as coisas para você e dizer quais são minhas 
suspeitas? Você me interrompe se eu estiver errado. Baratas? Ratos? [...] 141 
(MACBETH, 2005).  

 

Ao concluir que Joe é um chef comprometido em manter uma cozinha “limpa”, libera o 

restaurante de uma possível interdição. Temos aqui, mais uma vez, o descompasso entre o que 

parece (uma pessoa empenhada em agir corretamente) e o que de fato é (um assassino). Além 

desse comentário, o enigmático inspetor também faz uma observação acerca do 

comportamento previsível dos ratos – animais que jamais deixam o esgoto e, portanto, são 

fáceis de ser mortos – num jogo de insinuações. Mais uma vez, Joe se confunde e se deixa 

enganar por uma linguagem vaga.  

As noções de ambiguidade e equívoco permeiam, igualmente, o diálogo que Joe trava 

com o investigador responsável pelo caso do homicídio de Duncan. A conversa revela 

duplicidade e ironia na fala dos dois personagens, embora o engano e a simulação agora 

estejam muito mais conectados às palavras de Joe. Ao dizer que gostaria de ter morrido uma 

hora antes, para ter morrido bendito, Joe profere comentário com dupla significação. Para o 

investigador, soa como um lamento pungente pela perda de alguém muito querido, para o 

telespectador, entretanto, significa a confissão de sua culpa e de seu remorso.  

 

INVESTIGADOR: Os armários do vestiário. 
JOE: É. 
INVESTIGADOR: A cozinha é um mundo masculino. Temos muito em 
comum, vocês cozinheiros e nós policiais. Você usa muita droga? 
JOE: Algumas. E você? 
INVESTIGADOR: O que você achava do velho? 

                                                           
140 “MAN: Michelin man? Good afternoon. You’ve been expecting me, I should warrant. This way, is it? Here’s 
how it is. You can confess now and we can work it out vis-à-vis how to play it to the satisfaction of us both, or I 
can do my four hour of scrunting about and come up with everything you could have fessed up to four hours 
previous. You catch my drift, Michelin man? It’s only proper that I admit at this juncture that I’m more likely to 
look kindly on the sins of the confessee than the sins of a bloke what has made me work for my pound and flesh, 
if you’ll excuse my Shakespeare. What’s the story here? I can see you want to tell me. Come on. Bare your soul, 
Michelin man. 
141 “MAN: How about I make it easy for you and I tell you my suspicions? You stop me if I’m wrong. 
Cockroaches? Mice?” (MACBETH, 2005). 
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JOE: Desde quando você o trata assim? 
INVESTIGADOR: Sou um bom ouvinte. Pego as coisas rapidamente. Você 
ainda não me respondeu. 
JOE: Se eu tivesse morrido uma hora antes de Duncan Docherty... Teria 
morrido feliz. Agora... é como se tudo que era importante tivesse 
desaparecido. Nada mais poderá ser como era.142 (MACBETH, 2005).   

 

Voltando à discussão acerca da oposição ente aparência e verdade, também é possível 

identificá-la em relação a Duncan Docherty e Joe Macbeth (figura 12). De um lado, o chef 

aclamado, que há muito tempo não dirige a cozinha de seu próprio restaurante; de outro, o 

empregado que de fato lida com a realidade do trabalho. O restaurante e a TV são máscaras 

com as quais Duncan se apresenta para o público, pois a realidade está na cozinha, em Joe e 

nos trabalhadores que sustentam a fama e o prestígio de Duncan.  

 

(Figura 12) 
Oposição entre aparência e verdade. 

Aparência: Duncan é aclamado pelo que não executa Verdade: Joe faz o trabalho na cozinha 

  

 

Ainda para ilustrar essa oposição, existe um momento, no filme, em que Duncan janta 

em uma área privada do restaurante, celebrando o prêmio Michelin. Contudo, alguns clientes 

pedem para conhecer o prestigioso chef. Então, Ella traz um avental para seu patrão (figura 

13), em seguida, lambuza os dedos nas sobras do prato, para, depois, sujar o avental, dizendo 

uma frase carregada de ironia: “[a]gora você é o verdadeiro chef. Quente e ensanguentado... 

direto do fogão.” (MACBETH, 2005)143. Além de apresentar o descompasso entre ser e 

                                                           
142 “INSPECTOR: The locker room. 
   JOE: Yeah. 
   INSPECTOR: It’s a boys’ world the Kitchen. We have a lot in common, you cooks and us coppers. D’you do a 
   lot of drugs? 
   JOE: Some. You? 
   INSPECTOR: What did you think to the old man? 
   JOE: When did you start calling him that? 
   INSPECTOR: I’m a good listener. Pick things up quickly. You haven’t answered my question. 
   JOE: If I’d have died an hour before Duncan Docherty... I’d have died a happy man. Now… …it’s as if 
everything that was important in life has gone. Nothing can ever de serious again. (MACBETH, 2005).   
143 ELLA MACBETH: “Now you’re the real thing. Hot and bloody… straight from the stove”. (MACBETH, 
2005). 
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parecer ser o chefe, essa cena é perpassada por um intenso ar de sedução, sendo, ainda, a 

ocasião em que há confronto entre as noções de gênero/sexo e masculino/feminino. Ella 

instiga, cinicamente, o desejo de Duncan, fato que a posta na posição tradicionalmente 

associada às mulheres e ao feminino. Entretanto, Duncan enxerga, na postura dela, uma 

coragem tão poderosa que a louva com um “elogio” que ressalta uma característica 

normalmente vinculada ao masculino, isso é, a coragem associada aos “culhões”144.   

 

 (Figura 13) 
Ella Macbeth entrega e suja o avental de Duncan 

   

 

 

No que diz respeito à ligação entre Joe e Duncan, é possível identificar, desde o início 

do filme, a tentativa de estabelecimento de confronto entre os dois personagens. Como 

acuradamente observa Kidnie (2009), imediatamente após a cena inicial do lixão, o diretor, 

por meio de uma montagem em paralelo, apresenta, alternadamente, alguns personagens: Ella, 

Joe e Duncan. Essas pequenas narrativas convergem no restaurante, onde, posteriormente, os 

personagens vão se encontrar. Joe e Duncan são apresentados, em um primeiro momento, 

como muito diferentes, uma vez que Duncan é mostrado com seu ar blasé, em um carro de 

luxo, enquanto Joe e Ella estão trabalhando ou se preparando para trabalhar. Porém, já na 

primeira cena em que Joe e Duncan aparecem juntos, podemos notar que estamos diante de 

rivais. Nessa cena (figura 14), Joe entra na cozinha e, depois de pegar uma garrafa de leite na 

geladeira, observa a TV que está ligada, justamente no horário em que o programa de 

culinária de Duncan está no ar. A câmera alterna as imagens de Joe bebendo o leite e Duncan, 

na televisão, mostrando como se faz um determinado prato. O posicionamento da câmera, 

alternando suavemente os ângulos entre plongée e contra-plongée, realça quem ocupa a 

posição de “superioridade”.   

 

                                                           
144 “massive bollocks” (MACBETH, 2005). 
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(Figura 14) 
Rivalidade entre Joe e Duncan. 

       
 

 

Kidnie (2009) atenta para o fato de que a rivalidade entre os personagens também se 

consubstancia pelo verbo, uma vez que ambos narram episódios da infância em que 

vivenciaram um momento de epifania em relação à comida. No caso de Joe, existe uma 

sugestão às reações sinestésicas, advindas da experiência, implicando certa dose de 

sensualidade, demonstrada por suas palavras, gestos e pela descrição do gosto. O personagem 

relata seu primeiro contato com uma série de iguarias, como se narrasse sua primeira 

experiência sexual, esbanjando detalhes de sensações. 

 

BILLY: Primeira ostra? 
JOE: Eu tinha cinco anos em uma praia em Portugal. Meu pai deu um jeito 
de conseguir com um pescador para eu experimentar. Estava com um medo 
danado, mas logo que comi, mudou minha vida. Primeiro mexilhão? 
BILLY: Ilha de Mull, aos quatro anos. Primeira lula? 
JOE: Dez minutes depois da ostra. 
BILLY: Mentira. 
JOE: Sim. Nossas férias em família transformaram-se numa orgia 
gastronômica para o garoto de cinco anos. Incrível. Não conseguia parar de 
comer. Primeiro pardal? 
BILLY: Não. 
JOE: Segunda-feira, três de julho de 1992. Economia doméstica. Eu era o 
único garoto no meio de trinta meninas. Todos os garotos escolheram 
atividades com metal. Nesse dia, cada aluno podia trazer o que quisesse. O 
dia do “cozinhe o que quiser”.  
BILLY: Você não fez isso.  
JOE: Fiz sim. Tenho que dar crédito ao professor que me apoiou e também 
comeu. Desde então, adoro sentir os ossinhos crocantes de aves na boca. 
Sabe, as pessoas pensam que comida se restringe a gosto e cheiro. Não é só 
isso. Comida também envolve o som.145 (MACBETH, 2005).  

                                                           
145 “BILLY: First oyster? 
JOE: I was five years old on a beach in Portugal. My dad managed to blag one of a fisherman for me to try. 
Scared the hell out of me, but once I ate it, it changed my life. First mussel? 
BILLY: Isle of Mule, aged four. First squid? 
JOE: Ten minutes after my first oyster. 
BILLY: Rubbish. 
JOE: Aye. Our family holiday turned into a food orgy for the five-year-old. Incredible. I couldn’t stop eating. 
First sparrow? 
BILLY: No. 
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Duncan, por sua vez, conta uma passagem de sua infância em que é acordado pela mãe, 

no meio da noite, para assistir a seu pai matando um porco que dormia. A importância do 

acontecimento pode ser depreendida pela comparação com o outro evento suficientemente 

relevante para tirá-lo da cama tão tarde: a chegada do homem à lua. O ocorrido funciona 

como o gatilho que desperta o chef para o valor da comida, além de representar sua saída da 

infância e perda da inocência. Consciente do significado do que tinha se passado, Duncan 

pediu aos pais para usar calças, simbolizando sua passagem para a vida adulta.  

 

DUNCAN: Eu disse “A morte do porco enquanto está dormindo torna sua 
morte mais fácil, mãe?” Ela sabia o que eu queria ouvir, mas não disse o que 
eu queria. “A carne é mais gostosa se a morte é menos estressante.” Foi um 
rito de passagem. Então eu soube o quanto a comida era algo importante e o 
quanto você deve ser verdadeiro acerca disso. 146 (MACBETH, 2005). 

 

Assim, para os dois personagens, o encontro com a gastronomia se inicia muito cedo, 

logo vindo a envolver suas vidas. Iguais em sua paixão por esse universo, Duncan e Joe 

rivalizam em suas habilidades culinárias e na destreza com as palavras. No entanto, é óbvio 

que Duncan está em uma situação privilegiada em relação ao rival.  

À primeira vista, o padrão explorador/explorado, respectivamente Duncan/Joe, caberia, 

nessa situação, tanto como no caso de Mac/ Duncan, em Scotland, P.A.. Todavia, um exame 

mais minucioso denuncia a incerteza dessa configuração. Primeiramente, apesar de parecer 

um “explorado”, Joe é o headchef e se diferencia de Mac por ter seu trabalho reconhecido 

pelo patrão, que revela sua gratidão pelo empenho do empregado. Mac tudo faz para garantir 

uma melhor posição na lanchonete, sendo, todavia, continuamente ignorado, enquanto Joe 

admite ser muito bem pago por Duncan para assumir seu lugar. Assim, o que falta a Joe é o 

reconhecimento público, a distinção social, as fotos nos jornais, isto é, seu desejo é tornar-se 

um novo explorador. Quanto a isso, poderíamos nos questionar se já não o seria, pois, quando 

perguntado por Billy se sentia ciúme pelo fato de Duncan ganhar reconhecimento à custa de 

suas receitas, Joe confessa que se apoderou de pratos de outras pessoas, remetendo-nos ao que 

ocorreu com Shakespeare e sua produção dramática. Nessa perspectiva, é muito difícil 
                                                                                                                                                                                     
JOE: Monday, the 3rd of July 1992. Double domestic science. I was the only boy with thirty girls. All other guys 
did metal work. This was a day when you got to bring in whatever you wanted to bring. “Cook whatever you 
want to cook day”. 
BILLY: You didn’t. 
JOE: Aye. To his very great credit the teacher went along and ate it with me. Ever since I’ve loved the crunch of 
tiny little bird bones in my mouth. See people think that food’s all about taste and smell. It is, but it’s not. It’s 
also about sound.” (MACBETH, 2005).  
146 DUNCAN:” I said ‘Does the killing of the pig whilst it’s asleep make it an easier death, Ma?’ She knew the 
answer I wanted to hear but she didn’t give it to me. ‘Meat tastes better if the death is less stressful’. It was a rite 
of passage. I knew then how important food was and how you have to be truthful about it” 
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estabelecer quem seria/pareceria explorado e explorador, pois as fronteiras entre essas 

designações podem oscilar quando apreciamos a oposição entre Duncan e Joe.  

Dissemos previamente que a escolha dos produtores do projeto ShakespeaRe-Told em 

adequar enredos e linguagem a situações e ao discurso contemporâneos não impediu as 

alusões a expressões do texto da peça. E, de todas as referências, aquela que o roteirista 

privilegiou com maior ênfase foi, indubitavelmente, o termo “leite da bondade”.147 A 

expressão emaranha um conjunto de oposições, tais como bem/mal, aparência/verdade e 

explorado/explorador, ajudando a dar relevo às mudanças pelas quais passa o personagem de 

Joe Macbeth ao longo da narrativa.   

A importância da expressão ultrapassa, inequivocamente, sua dimensão no texto de 

partida. Na peça, o termo somente é mencionado na primeira fala de Lady Macbeth, quando, 

antes de encontrar o marido, a esposa trama instigá-lo a cometer o assassinato. Lady Macbeth 

lamenta a boa índole de Macbeth que, por estar cheio do “leite da bondade” humana, precisará 

que ela o castigue com a valentia de suas palavras rumo à conquista do “círculo de ouro” 

(SHAKESPEARE, 1995a, p. 486). No filme, a expressão é convertida em um conceito que se 

materializa pela introdução de uma garrafa de leite. Joe, o rapaz gentil, alegre e trabalhador é 

continuamente “abastecido” com generosas porções de leite da bondade.  

Bons exemplos da ligação entre essa ingestão de leite e o temperamento de Joe podem 

ser observados durante toda a película. No primeiro deles, há a cena de Joe dirigindo-se á 

geladeira para beber o leite (figura 15). Nesse momento inicial, Joe consegue consumir a 

bebida. Logo após essa cena, há o momento em que, bebendo o leite, Joe assiste ao programa 

de Duncan na televisão (figura 14). Enquanto bebe o “leite da bondade”, Joe observa o 

sucesso de Duncan. É como se o ato de beber o “leite” o ajudasse a “engolir” aquela situação.  

Mesmo antes do assassinato de Duncan, já temos a primeira demonstração da sua  

dificuldade de Joe em ingerir o leite. Quando Joe e Ella estão a ponto de colocar em prática o 

plano de assassinato, Joe, nervoso, não consegue beber o leite, porque deixa a garrafa cair 

(figura 16). Após o assassinato de Duncan, Joe começa a beber o leite, mas, cheio de culpa, 

começa a ter alucinações e enxerga o leite como se fosse sangue (figura 17). No entanto, 

depois do segundo encontro com os lixeiros, ludibriado pela linguagem dúbia por eles 

empregada, Joe torna-se bastante confiante em relação à sua invencibilidade. Assim, consegue 

voltar a beber o leite, quando o mistura com bebida alcoólica (figura 18). O leite funciona, 

então, como uma representação das transformações sofridas por Joe, uma exteriorização de 

suas disposições internas.  
                                                           
147 “Milk of  kindness”.  
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(Figura 15) (Figura 16) 
Joe Macbeth bebe o “leite da bondade” Joe derruba o “leite da bondade” 

  
  

(Figura 17) (Figura 18) 

O “leite da bondade” transforma-se em sangue 
Joe mistura o “leite da bondade” com bebida 

alcoólica. 

  
 

 

Interessante perceber que a utilização da palavra “leite” (milk) irá trabalhar com a 

ambiguidade de seus sentidos, uma vez que milk 
148 tanto pode ser o substantivo  “leite”,  

como também o verbo,  significando extrair, tirar proveito, explorar. Assim, de acordo com 

Ella Macbeth, Joe é um homem que por estar “cheio do leite da bondade” é explorado por 

Duncan. Em uma das conversas que tem com o marido ela afirma: 

 

ELLA: Você está cheio do leite da bondade humana, Joe 149 (MACBETH, 
2005). 

 

Para, em seguida, ainda usando a palavra milk, dizer: 

  

ELLA: Ele te suga até a última gota e te paga com charme e bajulação 150 
(MACBETH, 2005, grifos nossos). 

 

                                                           
148 Vejamos a definições do verbete “milk” no dicionário Michaelis: Milk “n 1 leite. 2 suco leitoso. � vt+vi 1 
ordenhar,  mungir. 2 explorar, extrair, esfolar. 3 dar leite” (WEISZFLOG, 2000, p. 420).   
149 “ELLA: You’re full of the milk of human kindness, Joe”. 
150 “ELLA: He milks you for everything you’ve got and he pays you in charm and blarney”.  
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A fala de Ella toca, mais uma vez, na problemática da exploração mencionada na 

releitura do texto. Entretanto, como explicitamos, em nosso entender, a configuração 

explorado/explorador não apresenta uma definição precisamente delimitada.  

O diálogo também aponta para a leitura freudiana que interpreta o casal Macbeth como 

o complemento um do outro, como as duas faces de um todo. Nesse momento, a personagem 

encarna um conjunto de qualidades que encontra, no grupo de características de Joe, sua 

oposição. Assim, enquanto Ella se esmera por reforçar no marido o sentimento de 

inferioridade e injustiça da situação, instigando-o a uma “vingança” contra Duncan, Joe sente-

se bastante irritado com suas insinuações. Nessa cena, portanto, Ella personifica a maldade, a 

deslealdade, o vício, a vilania e a coragem, ao passo que Joe é o exemplo da bondade, da 

lealdade, da virtude, do heroísmo e do medo. O acolhimento da interpretação consagrada 

também é percebido na cena em que, após a sugestão de assassinato, Ella e Joe aparecem no 

quarto. Joe está deitado na cama com a cabeça pendendo para fora e Ella está sentada no chão, 

com o rosto colado ao do marido. As faces lado a lado e o jogo de iluminação luz/sombra 

salientam a (re)leitura mencionada (figura 19).  

 

(Figura 19) 
Casal Macbeth: duas faces de uma mesma individualidade. 

 

 

 

 

Encontramos também, nessa tradução fílmica, a interpretação de Freud que percebe a 

inversão das características dos personagens ao longo da obra. A partir da morte de Duncan, o 

casal não apenas vai, aos poucos, transformando-se, mas também se afastando e caminhando 

para a completa deterioração de seus estados mentais. O assassinato e o momento que a ele se 

sucede marcam, precisamente, os últimos instantes de cumplicidade entre Ella e Joe. Ambos 
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participam da morte e juntos lavam as mãos, mas no instante seguinte, Ella vai deitar-se, 

enquanto Joe permanece sentado, insone.  

Podemos, pois, encontrar diversos elementos que marcam o percurso que irá levar às 

mudanças pessoais de Ella e Joe e, consequentemente, ao desencontro do casal. No caso do 

marido, um desses aspectos é a relação entre seu desequilíbrio e a impossibilidade de dormir 

bem. No texto shakespeariano, essa correlação entre a intranquilidade de Macbeth e a 

ausência de sono é bastante nítida. Uma vez transformado em assassino, o general, tomado 

por inquietação e ansiedade, diz para a esposa que ouviu alguém gritar que ele tinha 

assassinado o sono e que, portanto, não mais dormiria. O filme faz uso, então, de uma série de 

recursos para indiciar a alteração da condição psicológica de Joe, sendo a mais patente delas a 

que resulta da escolha do cenário e da utilização da luz. De acordo com Kidnie (2009), a 

preferência por ambientes fechados e de iluminação com contrastes marcantes enfatizam a 

indistinção entre o dia e a noite, gerando a sensação de desorientação típica da insônia. A luz 

da cozinha, excessivamente brilhante, contrasta com a penumbra do restaurante e do quarto 

dos Macbeth. Exceto no caso das cenas do lixão e aquelas em que os personagens estão na 

rua, nunca sabemos ao certo que hora do dia ou da noite a ação é desenvolvida, porquanto não 

aparecem janelas nos ambientes interiores. 

Outro indicativo dos transtornos que passam a acometer Joe é a modificação da 

atmosfera no trabalho. Numa de suas primeiras cenas, Joe chega à cozinha cantando e sendo 

acompanhado por seus ajudantes. No ambiente, as relações aparentam ser extremamente 

amistosas, imperando a alegria e a descontração, a despeito da intensidade do trabalho 

executado. Nessa fase, o chef declara ser o respeito, a regra mais importante em uma cozinha. 

Com a morte de Duncan, Joe passa a ser consumido pela sensação de que estão ameaçando 

sua autoridade. O primeiro desentendimento ocorre com Billy, quando o colega, percebendo a 

distração de Joe, convoca o garçom. Em outro momento, Joe irrita-se com Malcolm que 

percebe a troca de um molho e está a ponto de queimá-lo com o maçarico culinário, quando 

recebe a reclamação de um cliente. Completamente fora de si, vai até a mesa do queixoso, 

agride-o e o expulsa do restaurante, deixando pasmos todos os presentes. A outrora alegre e 

sonora cozinha emudece.  

No que tange a ideia de respeito, não podemos deixar de mencionar o caráter de 

imprecisão da visão de Joe acerca do tema. Para o chef, o “respeito”, na cozinha, tanto 

equivale ao não desperdício da carne dos animais, quanto ao cuidado para que o animal não 

esteja “estressado” antes de morrer. Nessa perspectiva, o significado do termo está mais 

relacionado ao bem-estar humano que ao dos animais, vez que o objetivo final é o melhor 
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sabor e o máximo proveito. Com o assassinato de Duncan, enquanto dormia, Joe impede sua 

reação, ou seja, não o abate durante o sono para lhe poupar o sofrimento, mas para obter 

vantagem e garantir a realização do ato. Violando suas próprias máximas, Joe sacrifica uma 

vida, desperdiçando toda a “carne”. 

Conforme comentamos, a interpretação de Freud no tocante às causas do assassinato e à 

espiral de alienação que arrasta Joe e Ella não é conclusiva. Contudo, a leitura freudiana, 

apesar de não levar a afirmações categóricas, cogitou algumas hipóteses, sendo uma delas a 

incapacidade de gerar filhos. No entanto, na peça, não fica claro se a falta ou a morte de um 

herdeiro foi o principal motivo para os transtornos psicológicos de Lady Macbeth, ainda que 

haja a menção explícita ao fato de ela ter amamentado. No filme, ao contrário, tudo é bem 

definido. Segundo o roteirista Peter Moffat (apud KIDNIE, 2009), escrever para televisão 

implica o respeito a algumas convenções, sendo uma delas a que determina que “você deve 

preencher os espaços [...]. [...] você deve terminar o que começou” 151 (MOFFAT apud 

KIDNIE, 2009, p. 116). Assim, o que faz Ella desconectar-se da realidade e morrer tem como 

principal fator desencadeante a morte de seu filho recém-nascido. A primeira vez que a 

personagem comenta sobre esse fato é quando, antes do assassinato, conversa com Joe e tenta 

convencê-lo a executar o crime, alegando que ele sabe manusear bem as facas. 

 

ELLA: Você já fez isso. É habilidoso com a faca, Joe. Sabe manusear. 
JOE: Você só pode estar brincando. Como é possível? 
ELLA: Está tudo arranjado. Você faz isso e nós ganhamos tudo. Sei como é 
amar um bebê, Joe. Sei o que é ter um bebê e amamentá-lo em meu seio. 
JOE: Ella… 
ELLA: Houve um sorriso, não foi? Você lembra? Bem, nós dissemos que 
sim. Seu momento de vida, antes que ele se fosse. Eu dei isso para ele.152 
(MACBETH, 2005).  

 

Acreditamos, porém, que o fator que mais colaborou para o desequilíbrio de Ella foi o 

conflito estabelecido entre ela e o marido. Desde a execução do crime, Joe age como se 

culpasse a mulher pelo ato e demonstra estar surpreso com a desenvoltura de Ella, que não 

parece sentir qualquer remorso. Uma série de cenas vai destacar o afastamento cada vez maior 

                                                           
151 “You have to fill in the gaps […]. […] you have to finish what you’ve began” (MOFFAT apud KIDNIE, 
2009, p. 116). 
152 “Ella: You’ve done this. You’re a knifeman, Joe. You know how it feels. 
   Joe: You can’t imagine a thing like this. How can you? 
Ella: It’s all set up. You do this and we win everything. I know how it feels to love a baby, Joe.  I know how it 
feels to have a baby feed at my breast. 
Joe: Ella... 
Ella: There was a smile, wasn’t there? Do you remember? Well, we said there was. His one moment of real life 
before he went away. I gave him that.” (MACBETH, 2005).  
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do casal, culminando no total desespero da maître. Como dito anteriormente, após o 

homicídio de Duncan, o casal tem seus últimos instantes de cumplicidade, vez que seus 

comportamentos começam a contrastar. Joe, inicialmente, sente profundo remorso, não sendo 

capaz sequer de olhar a foto do antigo patrão. Ele se ressente diante da frieza de Ella que, 

mesmo também tendo desejado e colaborado com o assassinato, não aparenta qualquer 

inquietação. Em vários momentos, os dois aparecem juntos, ainda que não estejam mais 

unidos (figura 19). Em uma das poucas conversas que têm, Joe queixa-se de que está sempre 

imaginando coisas horríveis. A esposa declara, no entanto, que ele deve se tranquilizar porque 

está tudo bem. Joe, porém, discorda e fica bastante irritado, para desconsolo de sua esposa.  

 

(Figura 19) 
Ella e Joe cada vez mais distantes 

  
 

 

Entretanto, a cena que mais deixa claro o afastamento do casal é a que corresponderia, 

na peça, à cena do banquete. Ella e Joe convidam os empregados do restaurante para lhes dar 

o livro de culinária que o novo chef está lançando e, ainda, para agradecer a colaboração de 

todos. Ansioso pelo fato de ter mandado matar seu melhor amigo (Billy), Joe age 

desarrazoadamente durante a celebração, deixando todos espantados com suas atitudes. Em 

um determinado momento, grita e, olhando para Ella, pergunta: 

 
JOE: Por que você não me olha? Você se olha no espelho. Mas não olha 
para mim? Sou pior que você? Sou?153 (MACBETH, 2005). 

 

Temendo que Joe termine por revelar tudo, Ella manda que todos saiam da sala. Depois, 

senta-se a mesa, com o olhar absorto e ar desiludido, como se constatasse que tudo foi em 

vão. Joe ainda insiste com a esposa a respeito do comportamento dela.  

 

                                                           
153 “JOE: [...] Why don’t you look at me? You look at yourself in the mirror. But you won’t look at me? Am I 
worse than you? Am I?” (MACBETH, 2005).  
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JOE: Por que você não vê o que vejo? Por que você não sente as coisas que 
sinto? Ella? 
ELLA: Já estivemos juntos uma vez… então você parou de falar comigo.154 
(MACBETH, 2005).  

 

Ao fim do diálogo, a imagem que surge simboliza muito bem a ruptura que se instala 

(figura 20). Ella e Joe estão sozinhos, isolados, separados por uma grande mesa, conscientes 

de que nada mais têm em comum. A câmera em um ângulo levemente em plongée salienta o 

“achatamento” dos personagens, a constatação de que ambos foram reduzidos a quase nada e, 

ainda, o esmagamento de seus sonhos. É, precisamente, a partir desse ponto que as 

transformações se completam, e se inicia o processo sem volta que levará Ella ao desespero e 

à debilidade, e Joe à ilusória ideia de coragem. Ella é, agora, toda fragilidade, e Joe passará a 

ser todo ímpeto. No entanto, ainda que os papéis tenham se invertido, permanece o padrão 

que os constitui como duas metades de um todo. 

 

(Figura 20) 

Cena do banquete: o completo rompimento dos Macbeth 

 

 

 

Vale salientar que o caminho que Ella traça em direção à sua alienação e suicídio é 

demarcado pela inserção de cinco momentos em que lava suas mãos, sendo que a cada cena o 

ato fica cada vez mais vigoroso. Dessa forma, os realizadores simbolizam, sutilmente, o 

processo de deterioração mental da personagem marcada pela culpa. A primeira prova de 

inequívoca perturbação ocorrerá na cena em que ela narra, absolutamente comovida, o parto 

difícil e a morte prematura de seu filho. A câmera enquadra o rosto de Ella em um close up, o 

                                                           
154 “JOE: Why can’t you see what I see? Why can’t you feel the things that I feel? Ella? 
   ELLA: We were together once… and then you stopped talking to me.” (MACBETH, 2005).   
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que nos faz imaginar que a personagem se dirige a alguém que está à sua frente. Todavia, 

quando a câmera gira, percebemos que seu olhar está perdido, não se dirige a ninguém em 

especial. Há, a certa distância, a imagem de um casal, mas Ella, em sua confusão mental, 

sequer parece percebê-los. A cena é uma espécie de solilóquio que, obviamente, ao desvelar a 

motivação da angústia de Ella, não consta na peça. Vale destacar, nesse momento, o uso do 

primeiro plano em todo seu potencial de amplificação dos significados psicológico e 

dramático, prestando-se, nesse caso, para desnudar a tensão mental e a dor da personagem 

(MARTIN, 2007).    

 

(Figura 21) 
Ella narra a morte do filho 

 

  
 

 

Nos instantes anteriores ao suicídio, a opção do diretor em cortar totalmente a trilha 

musical ajuda sobremaneira a intensificar e evidenciar alguns aspectos. Da cena em que se 

olha no espelho, passando pelo percurso em que caminha no parapeito do prédio, até o 

momento em que se deixa cair do edifício, podemos ouvir a respiração ofegante, o choro 

contido, as frases sussurradas e os soluços de Ella. Nesse sentido, a maior nitidez do som, ao 

promover a intensificação de nossa percepção, facilita, a um só tempo, a construção e a 

compreensão do desassossego que toma conta da personagem. Sozinha e totalmente 

debilitada, Ella suplica, mas não pode contar com o auxílio do marido. 

Por fim, ainda no tocante à cena da morte de Ella, importa observar a notória alusão à 

outra tradução fílmica de Macbeth: aquela dirigida por Roman Polanski (MACBETH, 1971). 

A sensação de abandono, fragilidade e “desmontagem” dos corpos, funcionando como reflexo 

de um estado mental análogo, perpassa as cenas de ambos os filmes (figura 22). A angulação 

em plongée reforça a noção de diminuição e de redução de suas condições físicas e mentais. 

Tal fato nos faz concluir que seria esse um exemplo de diálogo que se estabelece entre os 

filmes, numa espécie de “citação” (SANTANA, 2008).  
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(Figura 22) 
Suicídio de Lady Macbeth: similitude de duas versões fílmicas 

  
 

Examinamos, em outro momento desta tese, a interpretação que compreende Macbeth 

por meio da contraposição ordem/caos. Nessa perspectiva, a ordem é subvertida, mas, ao 

final, consegue ser restaurada, fechando um ciclo completo. Segundo Pearlman (1997), 

embora a leitura de Polanski não contrarie essa percepção, endossa a ideia de extensão desse 

padrão, ao indicar que a inversão entre ordem e caos irá se configurar, ininterruptamente, até 

o final dos tempos. Na adaptação de Polanski, com a morte de Macbeth, Malcolm assume o 

trono, contudo, seu irmão, Donalbain, vai ao encontro das bruxas. Dessa maneira, Polanski 

sugere que a ordem sucumbirá ante ao caos mais uma vez, pois a ambição e as lutas pelo 

poder nunca findam. 

A semelhança na forma de abordagem dessa discussão é outro elemento que estabelece 

um vínculo entre o filme da BBC e a obra de Polanski (1971). Na versão de Brozel/Moffat 

também existe a ideia de um círculo vicioso em que ordem e caos se alternam 

constantemente. O filme inicia com a imagem do caminhão parado no lixão e a imagem volta 

a ser exibida logo após a morte de Joe Macbeth. Em seguida, descobrimos que Malcolm 

assumiu o controle do restaurante e, quando este se dirige aos fundos do restaurante para 

fumar (figura 23), vemos passar o caminhão do lixo com as “bruxas”. Tão logo o caminhão 

passa, surge por trás a imagem de Freddy, filho de Billy, dando a entender que o vaticínio das 

“figuras fantásticas” se configurará e a história se repetirá. Como afirmaram os lixeiros, tudo 

vem do lixo e ao lixo retornará. 

 (Figura 23) 
Eterna oposição ordem/caos. 
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Após nossas considerações acerca da abordagem das oposições do texto shakespeariano 

em obras fílmicas contemporâneas, vislumbramos múltiplas possibilidades de leitura e 

recriação das contraposições. O principal eixo de oposições, que engloba as idéias de 

aparência/verdade, exploradores/explorados, ordem/caos, bondade/maldade, 

masculino/feminino, dentre tantos pares de opostos, continuam a participar da construção 

dessas obras mais recentes. Como vimos, algumas vezes, as reconfigurações aprofundam a 

apreciação dos paradoxos já consagradamente vinculados à obra shakespeariana. Em outros 

momentos, as oposições são apreciadas muito mais superficialmente. Algumas vezes, 

contudo, sequer são apreciadas e outras oposições surgem em lugar daquelas já conhecidas, 

sugerindo uma ampliação de repertório.  

No que concerne aos pares de opostos, ainda é preciso frisar que, em alguns casos, a 

forma de abordá-los aponta para a fluidez entre suas fronteiras, e, consequentemente, para a 

impertinência de uma tentativa de limitar os elementos que compõem o filme em relação à 

cada um dos termos. Em algumas situações, a noção de maleabilidade de fronteiras entre um 

termo e outro já existia na própria obra shakespeariana, o que nos faz concluir que tal noção 

não está restrita a uma interpretação pós-moderna. É necessário destacar, entretanto, que não 

podemos ignorar que muitas das leituras que percebem, na constituição da obra 

shakespeariana, o traço da indecidibilidade, foram formuladas recentemente, de modo que é 

não somente possível, mas até provável, que sejam impregnadas por concepções teóricas de 

nosso tempo.  

Nossa percepção até aqui é a de que ambos os textos fílmicos reorganizam os conflitos 

da peça, trazendo-os para o mundo contemporâneo, mais “palpável” para o leitor/espectador 

de nossos dias, sem, contudo, banalizar a temática discutida. As transformações do texto 

shakespeariano conseguem, além de inserir uma visão crítica da atualidade, estabelecer 

diálogo com outras obras, sejam elas fílmicas ou não. 

Na seção seguinte, analisaremos duas obras cinematográficas que ambientam o texto de 

Shakespeare no submundo do crime.  
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4.2 QUANDO O REINO É O SUBMUNDO DO CRIME 

 

Em 1955, é lançado o filme noir Joe Macbeth, dirigido pelo inglês Kenneth Hughes, 

resultado de um processo de adaptação da obra shakespeariana que desenvolve o enredo da 

“peça escocesa” na Chicago dos anos trinta, momento em que o personagem-título assume 

posição de destaque no grupo mafioso do qual faz parte. Instigado pela esposa Lily, Joe tenta 

ascender à cúpula dos negócios, assassinando o chefão “Duke”, em sua própria casa. Com 

uma linguagem atualizada para sua época de produção e adequada ao gênero de filme criado, 

Joe Macbeth inova na apresentação do drama shakespeariano. 

A idéia de reescrever Macbeth em um cenário de crimes também já se concretizou em 

outros momentos. Nos anos noventa, o filme americano Men of Respect (1990) reescreve a 

peça no submundo nova-iorquino em que grupos de ascendência italiana, rivais no controle de 

negócios escusos, combatem na defesa de seus territórios de ação. Podemos citar,ainda, no 

que tange a conexão com um contexto criminoso, a adaptação produzida para televisão 

(BBC), Macbeth on the Estate (1997), dirigida por Penny Woolcock.  

Como podemos constatar, Macbeth, peça comumente vinculada às temáticas da traição 

e da ambição, há muito vem sendo identificada com organizações de cunho criminoso. Nesta 

seção, apresentamos duas releituras contemporâneas que partilham, igualmente, a inserção do 

enredo no submundo do crime organizado. A primeira delas é a produção australiana Macbeth 

(2006), dirigida por Geoffrey Wright, a segunda, Maqbool (2004), filme indiano de Vishal 

Bharwaj. 

 

4.2.1 Violência, Cerração e Nudez em Melbourne: os diálogos de Wright com 

Shakespeare e com outras obras fílmicas 

 

O filme Macbeth (2006), proposto pelos realizadores australianos Geoffrey Wright e 

Victoria Hill, ambienta o enredo de Macbeth, em Melbourne, no mesmo ano. Em vez do 

soberano da Escócia, o “rei” Duncan a quem a história se refere é o chefe de uma organização 

de atuação delituosa. No grupo criminoso retratado, tal como em todo agrupamento 

transgressor do “tipo empresarial”, existe uma divisão hierárquica de funções (LUCAS, 

2007). Macbeth aparece como uma das figuras principais, demonstrando, em sua atuação no 

primeiro confronto apresentado, seu prestígio no grupo. Sendo uma espécie de “braço direito” 

de Duncan, a única posição mais destacada a que pode almejar seria a do próprio chefe, pois, 

curiosamente, de modo semelhante às organizações militares, o senso de hierarquia nas 
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organizações criminosas é muito forte. Dessa forma, Macbeth somente poderia ascender caso 

eliminasse o “rei”. 

A narrativa segue, então, o curso esperado. Macbeth é estimulado pela esposa a se 

apoderar do controle da organização e, após uma breve hesitação, decide atacar seu chefe, 

enquanto este dorme em um dos aposentos de sua casa. Todavia, alguns detalhes são 

introduzidos no intuito de conformar o enredo ao contexto em que se passa a história, bem 

como a situações típicas de filmes de ação. Há, por exemplo, a inserção de pistas que apontam 

para Macbeth como autor dos crimes, além da presença da polícia na investigação das 

atividades ilícitas da quadrilha. 

Essa adaptação segue uma tradição fortemente arraigada no que diz respeito às 

reescrituras de Shakespeare, qual seja, a de tentar “preservar” ao máximo o texto do 

dramaturgo. Constitui-se, portanto, no concernente à classificação genettiana, um exemplo de 

intertextualidade explícita, ou seja, a que faz uso de citações diretas, mas que, ao mesmo 

tempo, envolve a noção de transformação, uma vez que também conta com alguns cortes, 

alterações da ordem de apresentação e mudança de fala de alguns personagens.155  

Assim, similarmente às conhecidas traduções de Orson Wells (1948) e Roman Polanski 

(1971), a obra de Wright mantém o texto shakespeariano. No entanto, o filme em análise se 

distingue das obras de Wells e Polanski, uma vez que esses cineastas contextualizam a 

história no período medieval. Porém, o “descompasso” entre a linguagem dos personagens e o 

período em que o filme se passa não é propriamente uma novidade. Podemos citar, como 

exemplo análogo, outra produção australiana que já tinha conseguido bastante destaque na 

utilização desse recurso na adaptação de Romeo e Julieta (1996). O filme de Baz Luhrmann 

preserva o texto de Shakespeare, em um cenário que envolve praias sujas, uso de drogas, 

tiroteios e carros barulhentos. Não podemos ignorar, entretanto, que a opção de Wright/Hill 

em conservar o texto da peça, tanto quanto possível, desvela a legitimação do discurso do 

“criador genial”, do texto intocável, do respeito irrestrito ao cânone, sustentado por vários 

críticos.  

Em face dessa “submissão” ao texto de Shakespeare, foi necessário recorrer, em nosso 

entender demasiadamente, ao voice-over. Existem pelo menos cinco momentos em que os 

personagens utilizam tal recurso, especialmente para engatar os vários solilóquios. Não 

obstante a vantagem desse expediente, para revelar a subjetividade dos personagens, o uso 

                                                           
155 A modificação a que nos referimos não diz respeito à criação ou complementação do texto, mas à atribuição 
da fala a personagens diferentes.  
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excessivo se choca com o compasso acelerado do filme, marcado, principalmente, pelo ritmo 

intenso de movimentação de câmera, muito utilizado em filmes de ação. 

Das várias imagens criadas pelo texto shakespeariano e passíveis de serem exploradas 

em sua reescritura, o filme privilegiou, indubitavelmente, dois trechos da peça.  No primeiro 

deles, Macbeth fala à sua esposa, após a cena do banquete: “[d]izem que o sangue atrai o 

sangue”156 (SHAKESPEARE, 1995a, p.505). No segundo, as bruxas comentam, em sua 

primeira aparição: “[p]airemos por entre a névoa e o ar impuro” 157 (SHAKESPEARE, 1995a, 

p. 479). É possível apontar, então, diversas cenas em que as imagens evidenciam tanto 

situações violentas, com uma profusão de derramamento de sangue, como uma atmosfera 

tomada por cerração e obscuridade, indicando certo mistério. Essa opção de ênfase é 

manifestada logo na abertura, quando a câmera enquadra o céu nublado, com o nome do filme 

disposto em letras vermelhas (figura 25).  

 

(Figura 25) 
Título do filme: névoa e sangue 

 

 

 

Constituindo-se em um filme de ação que aborda o mundo do crime, é compreensível 

que a obra envolva demonstrações de força, com muitos episódios de mortes e execuções. Os 

realizadores não pouparam o público de nenhuma das cenas de dor e luta dos personagens. 

Foi assim com a morte de Cawdor (figura 26), Banquo (figura 27) e Angus (figura 28), bem 

como com o homicídio de Lady Macduff (figura 29), que, apesar de não contar com o 

espargimento de sangue, expôs a extrema violência a que foi submetida a personagem. 

Existem, ainda, vários outros momentos de agressividade com combates, brigas e abundância 

de sangue, como o próprio fim de Duncan, ou, ainda o de Macbeth e sua mulher.  
                                                           
156 “Blood will have blood.” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 983). 
157 “Hover through the fog and filthy air” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 971).  
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 (Figura 26 )  (Figura 27) 
Execução de Cawdor  Assassinato de Banquo 

 

   
 (Figura 28)  (Figura 29) 

Morte de Angus  Asfixia de Lady Macduff 
 

 

 

No que concerne a atmosfera enevoada, sua utilização conecta-se com o aspecto de 

sobrenaturalidade, identificado com as bruxas e, consequentemente, com a oposição 

aparência/verdade. Como vimos, que, nos períodos elizabetano e jacobita, feitiçaria era 

matéria considerada séria, tendo sido objeto de reflexõess até mesmo por parte de monarcas. 

Evidentemente, o assunto envolvia mistérios e uma série de histórias e elementos 

convencionalmente relacionados ao tema, sendo a capacidade de dominar a natureza um 

deles. Nesse sentido, a exploração da névoa aponta, tanto para os poderes de intervenção no 

ambiente, imputados às bruxas, quanto para a condição enigmática que os envolve. A neblina, 

ao colaborar na construção da noção de falta de nitidez, de clareza, permite simbolizar a 

dubiedade, ambivalência que perpassava tudo que diz respeito à bruxaria. 

Essa percepção da nebulosidade, que enreda as ideias de confusão e incerteza, foi 

bastante utilizada no filme em análise. Assim, em todos os momentos em que Macbeth 

encontrou as bruxas, ou havia cerração, ou o ambiente estava na penumbra. Quando, pela 

primeira vez, o personagem avistou as feiticeiras no cemitério, o céu estava nublado (figura 

30). E no momento em que com elas conversou, na boate, a pista de dança estava coberta de 

gelo seco e névoa (figura 31).  
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 (Figura 30) (Figura 31) 

Cerração no cemitério Gelo seco na boate 

 

 

De maneira semelhante, a noção de confusão e desordem é deflagrada pelo uso da 

névoa na batalha final do filme. Ao adentrarem a casa de Macbeth, os invasores, buscando 

retirar a visibilidade de seus oponentes, também utilizam o gelo seco para enganá-los (figura 

32). 

 

(Figura 32) 
Gelo seco encobrindo a mansão dos Macbeth 

 
 

 

A opção por enfatizar os motes da violência e da obscuridade irá demonstrar as 

articulações dialógicas entre o texto fílmico investigado e outras traduções cinematográficas 

de Macbeth. No que se refere às imagens de nevoeiros, seu emprego como representação da 

ambiguidade, que emaranha toda a peça, foi realçado em várias adaptações, como as de Akira 

Kurosawa, Orson Welles e Roman Polanski.  

Em Trono manchado de sangue (1957), adaptação de Macbeth dirigida por Kurosawa, 

que reescreve o texto shakespeariano no Japão feudal, a bruma é, inequivocamente, um 

elemento central na composição da história. O filme inicia e finaliza com a cena de uma 
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paisagem coberta por nevoeiro (figuras 33 e 34). Segundo Robert Hapgood (1997), nessa 

obra, a função da densidade do ar é a de convidar o espectador a mergulhar no que há de 

obscuro e oculto no mundo, forçando-nos a problematizar a confiabilidade de nossos sentidos.  

 

 (Figura 33) (Figura 34) 
Início de Trono manchado de sangue Imagem final do filme de Kurosawa 

  
 

 

Em uma cena denunciadora dos equívocos a que está sujeita a percepção humana, 

Washizu (Macbeth) e Miki (Banquo) cavalgam pela floresta tentando alcançar o castelo. 

Ambos afirmam ver a construção, mas tudo que a câmera revela é concentrada nebulosidade. 

Ao mostrar a desorientação advinda do opaco véu, que dissimula a paisagem, essas imagens 

de cerração fazem ecoar, no filme, a contraposição entre aparência/verdade. Será que o que 

vemos é o que existe de fato? Estaríamos sendo ludibriados pelas aparências? Seriam as 

imagens percebidas apenas distorções? Além disso, a imagem da névoa serve para inquirir até 

que ponto elementos do sobrenatural podem interferir no livre arbítrio. 

A leitura de Wells, como a de Wright e Kurosawa, também ressalta os limites 

imprecisos entre fantasia e realidade. O diretor confere bastante relevo à intervenção das 

bruxas e do sobrenatural no desenvolvimento do enredo e salienta, no plano das imagens, a 

opacidade do ar, criando uma espécie de máscara que impede a visão nítida das coisas.  Como 

no filme de Kurosawa, o texto de Wells principia e finaliza com imagens de nevoeiro, o que 

irá amparar, ainda, a ideia do caráter cíclico dos eventos. Assim, o filme começa com a cena 

de nuvens (figura 35) que se dissipam até o surgimento da imagem das bruxas em um 

penhasco (figura 36). Ao final, a ordem se inverte e, após a tomada em que as bruxas 

observam ao longe o castelo rodeado por nuvens e cerração (figura 37), podemos ver imagem 

idêntica àquela do início, em que a névoa domina toda a tela (figura 38). Essa configuração 

permite-nos concluir que, muito provavelmente, as bruxas empreenderão outra investida 

contra o novo rei.  
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(Figura 35) (Figura 36) 
Começo de Macbeth (Wells) As bruxas e a atmosfera enevoada 

  
 

(Figura 37) 
 

(Figura 38) 
As bruxas olham o castelo na névoa Última cena do Macbeth de Wells 

  
 

(Figura 39) (Figura 40) 
Boa visualização da paisagem Praia com cerração no horizonte 

  

 

 

O verso shakespeariano que destaca a névoa e o ar impuro ainda repercute intensamente 

na tradução de Polanski. O primeiro enquadramento do filme focaliza uma paisagem 

litorânea, cuja luz natural brilha em tons amarelados e avermelhados (figura 39), mas que, aos 

poucos, transforma-se em um ambiente tomado por nuvens, com o predomínio da tonalidade 

azulada (figura 40). Nesse cenário, surgem as três bruxas, caminhando de costas para a 

câmera. O ar cerrado permanece na tela, quando o filme passa a mostrar as imagens do campo 

de batalha, e de Macbeth cavalgando com Banquo. Para Lindsey Scott (2008), é pertinente 

notar que, na obra de Polanski, no primeiro momento em que o nevoeiro se dissipa, temos 

acesso ao resultado da brutalidade dos confrontos. Assim, a obra reúne e destaca, 
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semelhantemente ao filme de Wright, tanto o aspecto da oposição aparência/verdade, 

elaborada simbolicamente por meio do ar espesso, quanto a violência e a selvageria 

envolvidas nos combates. 

Quanto ao tópico da violência, a versão de Polanski foi bastante criticada por haver 

pintado um quadro demasiadamente sangrento, ofuscando algumas nuances da obra de 

Shakespeare. Alguns críticos insinuaram até uma possível influência de acontecimentos da 

vida pessoal do diretor no tratamento dado à temática, favorecendo, mais uma vez, 

considerações acerca do embaralhamento entre realidade e ficção.158 Os “excessos” do filme 

teriam sido, portanto, uma forma de catarse por meio da qual Polanski purgava as dores de 

sua própria tragédia (LEAMING apud SCOTT, 2008). Certamente, não é possível construir 

qualquer justificativa definitiva no tocante a essa hipótese. Uma das poucas declarações do 

diretor a respeito do exagero em sua forma de abordar o tema assegura que era impossível 

fugir da violência, uma vez que essa temática já existia na peça. Segundo Polanski (apud 

SCOTT, 2008, p. 166), “Macbeth é uma peça violenta, e nunca fui de fugir às 

responsabilidades”.159 

Tal qual a obra que analisamos, são numerosos os exemplos de crimes brutais 

construídos no filme de Polanski, todos ensejando farto derramamento de sangue. Dentre 

tantas cenas, podemos elencar algumas que apresentam corpos expostos e violentados: a 

morte dos sentinelas de Duncan (figura 41), o assassinato de Banquo (figura 42), a execução 

dos filhos de Macduff (figura 43), além daquela que é considerada a mais extrema de todas, 

ou seja, a decapitação de Macbeth (figura 44).  

 

(Figura 41) (Figura 42) 
Morte dos sentinelas de Duncan Banquo atingido por um machado 

 

                                                           
158 A atriz Sharon Tate, esposa de Polanski, foi cruelmente assassinada, em 1969 (ano anterior ao início das 
filmagens), por componentes do grupo de Charles Manson. Sharon, que estava grávida, foi encontrada morta, 
com marcas que indicavam dezesseis perfurações por faca (SCOTT, 2008).  
159 “[…] Macbeth is a violent play, and I’ve never believed in cop-outs”. (POLANSKI apud SCOTT, 2008, p. 
166). 
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 (Figura 43) (Figura 44) 
Selvageria no extermínio dos Macduff Macbeth degolado 

  
 

 

Em face da presença manifesta da violência no trabalho de Polanski, alguns críticos 

afirmam que seu filme projeta uma percepção muito sombria da natureza humana. De acordo 

com Bernice Kliman (apud SCOTT, 2008), em vez de salientar o papel do sobrenatural, o 

diretor tende a atribuir as consequências funestas dos acontecimentos à própria “essência” da 

sociedade retratada. Por isso, a autora acredita que o paradoxo “[o] belo é feio e o feio é 

belo”160 (SHAKESPEARE, 1995a, p. 479) é representado pelo contraste entre a aparência 

repulsiva das bruxas e a boa compleição física dos guerreiros. Entretanto, para Kliman, a 

oposição não cessa no aspecto físico, mas se estende para a esfera da ação. Nessa perspectiva, 

as bruxas não fariam parte da sociedade escocesa, mas participariam de uma comunidade 

própria e exterior. Seus modos e atitudes apontariam, supostamente, para um caráter vil, no 

entanto, seriam os guerreiros escoceses que, a despeito da aparente nobreza e valentia, seriam 

capazes dos atos desprezíveis. Assim, o texto desmascara a crueldade de uma sociedade que 

tenta imputar às bruxas, isto é, ao âmbito do fantástico, os vícios que lhe são inerentes.  

Vale explicitar, todavia, que não existe consenso no concernente à interpretação 

apresentada.  Diversamente da explanação acima delineada, Pearlman (1997) defende que, na 

adaptação de Polanski, as instituições políticas humanas estão subordinadas ao poder 

demoníaco, cuja autoridade e perenidade suplantariam a fragilidade da religião e da 

monarquia. Nesse sentido, haveria uma supervalorização do aspecto sobrenatural, uma 

subordinação do mundo a uma maldade irrefreável. Dessa forma, a visão de mundo exibida 

pelo filme seria, notadamente, pessimista, mas não emergiria da sociedade, senão da feitiçaria. 

Embora tenhamos mencionado apenas dois aspectos que vinculariam as adaptações de 

Wright e Polanski, é possível identificar outros pontos aproximando as duas versões. 

Primeiramente, ambos os diretores optaram por atores jovens e belos para atuar como o casal 

                                                           
160 “Fair is foul, and foul is fair,[…]” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 971).  
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Macbeth. Além disso, os dois filmes exibem a nudez de alguns personagens (especialmente 

Lady Macbeth e as bruxas) e abordam as relações entre as mulheres e a bruxaria, o que nos 

permite avaliar o posicionamento dos realizadores ante a contraposição masculino/feminino. 

Por fim, ainda podemos apontar a enorme semelhança entre algumas cenas, entre elas, a da 

morte de Duncan. Em face do exposto, a tradução de Polanski se constitui, 

inquestionavelmente, em um dos mais patentes intertextos com o qual dialoga a adaptação de 

Wright. Por essa razão, consideramos necessário apresentar e comentar os elementos que 

permitem esse diálogo. 

Quando o filme de Polanski foi lançado, muitas apreciações desfavoráveis foram feitas 

devido à beleza dos protagonistas e às imagens de corpos despidos, particularmente a de Lady 

Macbeth, na célebre cena de sonambulismo. Uma vez que a produção tinha sido custeada por 

empresas de Hugh Hefner, dono do império Playboy, críticos sugeriram que a juventude dos 

atores e a nudez da atriz Francesca Annis não passavam de uma cortesia para com os 

financiadores, ou a satisfação de uma exigência por eles imposta. No entanto, o que o diretor 

alegou foi que sua decisão visava, de um lado, contrariar os clichês teatrais que sempre 

preferiram atores de meia-idade para esses papéis, e do outro, assinalar, visualmente, o estado 

de profunda vulnerabilidade da personagem (SCOTT, 2008).  

Na verdade, a associação entre nudez e fragilidade pode ser detectada na peça 

shakespeariana em alguns momentos. O primeiro deles ocorre quando Macbeth conjectura 

acerca das consequências de um possível assassinato do rei. O general supõe que, pelo fato de 

Duncan ser um monarca venerável, talvez sua morte pudesse gerar uma comoção tão grande 

que faria o crime ser facilmente desvendado. Por isso, refere-se à piedade como “uma criança 

recém-parida e ainda nua, [...]” 161 (SHAKESPEARE, 2006b, p. 30) 162, que iria alardear o 

crime aos quatro ventos. Revela-se, incontestável, portanto, a percepção da nudez como 

imagem de exposição, de vulnerabilidade e de pureza. A segunda menção a essa relação se dá 

após a morte de Duncan, quando Banquo convoca a todos para decidir o que devem fazer. O 

personagem afirma: “[...] quando tivermos coberto nossas frágeis nudezes que sofrem frio, 

reunamo-nos e examinemos essa sangrentíssima obra para conhecê-la melhor. [...]”.163 

(SHAKESPEARE, 1995a, p. 496). Por fim, há a fala de Macbeth, logo em seguida ao 

                                                           
161 MACBETH: “[…] like a naked new-born babe, [...] (SHAKESPEARE, 2005c, p. 975). 
162 Nesta tese, utilizamos a tradução de Macbeth da Editora Aguilar, executada por Fernando Carlos de Almeida 
Cunha Medeiros e Oscar Mendes. Todavia, a menção à nudez do bebê é, nessa tradução, apagada. Sendo assim, 
fizemos uso, para esse verso, da tradução de Beatriz Viégas-Faria.  
163 “BANQUO: And when we have our naked frailties hid, 
That suffer in exposure, let us meet 
And question most bloody piece of work,” […] (SHAKESPEARE, 2005c, p. 978). 
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chamamento de Banquo, anteriormente apresentado, que, ao vincular o uso de roupas à força 

e à virilidade, permite-nos inferir a relação contrária. Nesse último exemplo, o personagem 

convida: “[v]amos rapidamente compor-nos em trajes que atestem nossa virilidade,[...] 164 

(SHAKESPEARE, 2006b, p. 30).165 Assim, o vestir-se confere resistência, vigor, ânimo, mas 

ainda pode significar dissimulação e hipocrisia. 

A justificativa de Polanski acerca do uso da nudez não parece, pois, falaciosa, quando 

atentamos para o fato de que o filme não mostra apenas a nudez de formas joviais. Conforme 

lembra Scott (2008), as feiticeiras, o barão de Cawdor, a família de Macduff e até o rei, são 

apresentados com seus corpos total ou parcialmente nus. Quando o personagem do barão de 

Cawdor aparece pela primeira vez, está com o tórax despido e machucado. Como é um 

prisioneiro, suas mãos e pés estão imobilizados, impossibilitando que o personagem tenha 

qualquer reação, favorecendo o argumento de sua fragilidade. A vulnerabilidade e a inocência 

dos familiares de Macduff também são ilustradas por meio da exposição do corpo de uma de 

suas crianças enquanto ela se banha. Depois dos crimes, os corpos dos filhos de Macduff e de 

sua esposa são expostos, sobre a palha, seminus e manchados de sangue (figura 43). No caso 

de rei, a imagem de nudez ocorre, exatamente, no momento em que está dormindo (figura 45), 

antes de ser atingido pelos golpes de Macbeth, o que também reforça a noção do uso desse 

recurso para denotar debilidade.166 Essa cena do momento em que Duncan repousa, anterior a 

seu assassinato, é reproduzida com muita similitude pela tradução de Wright (figura 46), o 

que demonstra, mais uma vez, as articulações estabelecidas entre os dois filmes.  

 

 (Figura 45) (Figura 46) 
Vulnerabilidade da nudez de Duncan em Polanski O rei exposto na versão de Wright 

  
 

 

                                                           
164 “MACBETH: Let’s briefly put on manly readiness, […] (SHAKESPEARE, 2005c, p. 978).  
165 Por motivo idêntico ao acima exposto, utilizamos também nesse verso a tradução de Beatriz Viégas-Faria.  
166 Nesse trecho, existe uma referência, ainda que sutil, ao conto de Hans Christian Andersen (2000), A roupa 

nova do imperador, que também explora a vulnerabilidade de um soberano despido.  
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Convém lembrar, entretanto, que o personagem nem sempre está vulnerável. No período 

em que Duncan está usando suas roupas de guerra, ou ainda, quando porta seus trajes reais, o 

personagem não se apresenta como frágil ou desprotegido. Ao contrário, o rei exala 

confiança, no início do filme, na cena em que retira o medalhão do Barão de Cawdor, bem 

como no momento da recepção no castelo de Macbeth, quando parece flertar com a anfitriã. 

Nesse ponto, a discussão tangencia a análise da peça realizada por Spurgeon (2006), que 

comenta a ênfase, do texto shakespeariano, na construção de uma metáfora que relaciona 

cargos e vestimentas. A autora aponta exemplos em que existe um descompasso entre o 

caráter de Macbeth e a conquista de seus títulos. Assim, o personagem aparenta estar sempre 

adornado com peças de vestuário (honrarias) que não lhe caem bem, ou melhor, que não lhe 

são próprias.  

De forma similar, essa reflexão se aplica ao filme de Wright. Se atentarmos para o 

vestuário dos componentes da organização, todos se vestem de maneira semelhante. Existe 

certa afetação na forma de apresentação sempre impecável dos criminosos, que fazem uso de 

ternos formais ou de casacos de couro. Macbeth veste-se como os outros até a cena em que 

Duncan declara que Malcolm herdará o “empreendimento”, quando passa a destoar do 

padrão, trajando-se de maneira mais despojada. A distinção fica mais evidente, quando o 

personagem assume a chefia da organização. Na cena do banquete, apenas Macbeth não 

adorna um terno tradicional, trajando uma peça exótica, estampada. De fato, aparenta ser 

alguém cujas novas honrarias assentam “como roupas que acabaram de ser feitas”, e que 

somente “com o uso tomarão a forma de seu corpo”167 (SHAKESPEARE, 1995a, p. 484).  

Ainda que, na peça shakespeariana, não exista referência a qualquer corpo de mulher 

despido, o exame do emprego de corpos femininos desnudos nas versões de Polanski e 

Wright vai desvelar várias considerações em relação às contraposições aparência/verdade; 

fragilidade/poder e masculino/feminino. Ambos os filmes exploram esse recurso, não obstante 

a diferença entre as abordagens. A discrepância na forma com que cada diretor fez uso da 

nudez feminina apontará, por sua vez, para a construção de diferentes sentidos no que diz 

respeito às oposições acima dispostas. Sendo inevitável admitir os vínculos formados entre os 

filmes, também no que concerne a esse aspecto, comentaremos a adaptação de Polanski, antes 

de investigarmos a significação dessa nudez no filme de Wright. 

A Lady Macbeth de Polanski, bem como a exploração de sua nudez, encerram a 

ambivalência identificada com a peça shakespeariana. No filme, o diretor mantém a cena em 

                                                           
167 BANQUO: “[...] Like our strange garments, cleave not to their mould 
But with the aid of use.” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 973). 
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que Lady Macbeth suplica aos “espíritos que [velam] sobre os pensamentos mortais”168 para 

que a “dessexualizasse”, fazendo com que ela “transborde da mais implacável crueldade” 169 

(SHAKESPEARE, 1995a, p. 486). A partir dessa cena, o diretor assume a oposição 

gênero/sexo tal como Shakespeare parece ter concebido, identificando conjuntos de 

qualidades que se associam ao feminino/mulher e ao masculino/homem. 

Nessa versão, a caracterização da personagem incorpora a contradição que se constitui 

entre seu aspecto físico extremamente feminino e seus pensamentos “masculinizados”. Em 

sua primeira aparição, Lady Macbeth lê, no pátio de seu castelo, a carta enviada pelo marido. 

Circunscrita ao ambiente doméstico, cercada por empregados e animais de estimação, a 

personagem parece totalmente harmonizada com essa esfera, tão costumeiramente vinculada 

ao feminino. Contudo, seus pensamentos já deixam transparecer que ela incitará o marido a 

cometer o assassinato de Duncan.   

A personagem também é retratada com nuances de infantilidade e submissão. Quando, 

pela primeira vez, está para encontrar Macbeth, prepara-se entusiasmada e ingenuamente para 

o encontro, arrumando os cabelos numa alegria indisfarçável. E, no momento em que, por 

fim, conversa com o marido, e sugere a morte do rei, sua fala é entrecortada por risadinhas. 

Segundo Scott (2008), a naturalidade com que a personagem ri, enquanto fala de um 

homicídio, é o indicativo de sua criancice, porque demonstra que trata o assunto como se 

fosse um jogo, uma brincadeira. Essa puerilidade também aparece no instante em que 

Macbeth retorna do quarto onde ocorreu o crime, ainda com as adagas na mão. Inicialmente, 

Lady Macbeth parece bastante assustada, mas essa expressão cede facilmente um instante 

depois, quando comenta risonhamente que “um pouco de água [os lavaria] da ação” 170 

(SHAKESPEARE, 1995a, p. 493).  

Scott (2008) acredita que a coragem e a violência de Lady Macbeth não passam de 

fantasias. Sua valentia seria composta somente de palavras, jamais de atitudes, uma vez que a 

ação sempre ficaria sob a responsabilidade de Macbeth. Ainda que se dê a entender que a 

personagem voltou à cena do crime, não há qualquer imagem de seu comportamento no 

interior do quarto ocupado por Duncan. Também não há a fala da peça em que ela menciona 

que esmagaria o crânio de seu bebê, caso houvesse jurado fazê-lo. Portanto, no filme, a 

“masculinidade” de Lady Macbeth é apenas aparente, cessando no plano dos desejos. Por 

isso, na visão de Scott (2008), Polanski define bem o campo da violência como espaço 

                                                           
168 “[…] you spirits that tend to mortal thoughts […]” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 974). 
169 “[…] top-full of direst cruelty […]”. (SHAKESPEARE, 2005c, p. 974).  
170 “A little water clears us of this deed.” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 977). 
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masculino, deixando claro que Lady Macbeth não opera, de fato, fora de seus limites de 

gênero. Dessa forma, não há na personagem, efetivamente, um paradoxo que oponha a 

aparência feminina e os atos masculinos, senão uma conformação com o que se convencionou 

admitir como o campo feminino/mulher. 

Nesse contexto, a exibição do corpo de Lady Macbeth, na cena do sonambulismo, 

corrobora a leitura de que se trata de uma simbolização de sua fragilidade. Sua coragem é 

fantasiosa, na verdade, a personagem é ingênua e desprotegida, tal como o bebê recém-

nascido e ainda nu, presente na peça shakespeariana. Scott (2008) ainda lembra que alguns 

fatores colaboraram na constituição da insegurança da personagem. Além do sentimento de 

culpa, também a sensação doentia e fantasiosa de auto-suficiência experimentada por 

Macbeth, alijando-a da função de consorte e de companheira de suas atitudes, favorece o 

surgimento dos problemas psicológicos que vão fundamentar a escalada de sua deterioração 

mental. Lady Macbeth é, dessa maneira, apresentada como uma das vítimas do incessante 

crescimento da violência perpetuada pelos homens. 

Se, no caso da atriz Francesca Annis, muitos críticos acreditaram que a nudez de sua 

personagem seria, tão somente, uma projeção do ideal de “feminilidade” abraçado pelo 

patrocinador, o que dizer, então, da nudez das bruxas? A exibição dos corpos “comuns”, em 

situações apartadas de qualquer conotação de sensualidade, não parece embasar a imagem de 

feminilidade erotizada que se coadunaria com o ideário da Playboy. Similarmente, também 

parece imprópria a possibilidade de se relacionar essa nudez com vulnerabilidade, uma vez 

que as feiticeiras têm o poder de prever o futuro. Assim, ao mesmo tempo em que a ideia de 

fragilidade não combina com a representação das bruxas, soa descabida a vontade de associá-

la unicamente à maldade e ao poder demoníaco. Se atentarmos bem para os fatos, 

concluiremos que, não são as feiticeiras que agem, mas Macbeth. Diferentemente da peça, na 

qual Hécate compromete-se a ludibriar, deliberadamente, o general traidor, declarando que 

“[a]ntes do meio-dia, um grande acontecimento terá sido consumado”171 (SHAKESPEARE, 

1995a, p. 506), e fazendo com que Macbeth se precipite na ruína, no filme de Polanski, o 

general é que se torna capaz de “um trabalho que não tem nome”172 (SHAKESPEARE, 1995a, 

p. 508). 

Scott (2008) comenta que a nudez das feiticeiras pode ser compreendida no campo das 

contraposições entre exposição/disfarce e realidade/aparência. Observamos previamente que, 

na peça, existem referências ao uso de roupas como disfarce, como símbolo da hipocrisia. 

                                                           
171 “Great business must be wrought ere noon.” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 983). 
172 “A deed without a name.” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 985).  
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Nesse sentido, uma vez que a função das bruxas seria expor a “verdade”, a apresentação de 

seus corpos despidos demonstraria ser uma solução coerente para representar visualmente 

esse objetivo. Na primeira cena das bruxas, três delas surgem caminhando pela praia, com 

roupas longas e pesadas. Rodeadas por uma paisagem enevoada, não revelam nada de 

importante, apenas que voltarão a se encontrar para ver Macbeth. Quando Macbeth e Banquo 

defrontam as “criaturas esquálidas e estranhas na maneira de vestir”173 (SHAKESPEARE, 

1995, p. 482), a mais jovem delas tem as costas relativamente descobertas. Após o diálogo 

travado, no qual as bruxas falam sobre os novos títulos de Macbeth e sobre a linhagem a ser 

inaugurada pela descendência de Banquo, as estranhas irmãs se afastam em direção ao interior 

da caverna. Contudo, Macbeth as segue, insistindo para obter mais informações. A mais 

jovem das feiticeiras levanta rapidamente sua roupa, expondo parte do corpo. Os dois 

momentos dão a entender que o montante de “verdade” a ser revelado naquele momento já 

teria sido atingido, e que, portanto, a persistência de Macbeth seria inútil. Aqui vale lembrar 

que, quando estão vestidas e proferem suas predições, as feiticeiras utilizam um discurso 

ambíguo e confuso, o que colabora na ideia de vincular as vestimentas com simulação, 

mascaramento. 

O segundo encontro de Macbeth com as bruxas ocorre na caverna, uma clara referência 

à sua intrusão no universo feminino. Diferentemente do primeiro encontro, aparentemente 

ocasional, nesse momento Macbeth procura, deliberadamente, as feiticeiras, porque deseja 

saber acerca dos acontecimentos futuros. Desta vez, o general, ao invés de ser repelido, é 

conduzido ao espaço interno da gruta, onde um grupo numeroso de mulheres despidas se 

amontoa em volta de um caldeirão. Essa situação possui um caráter dúbio, porque reúne, ao 

mesmo tempo, o acesso à verdade, representado pela nudez das mulheres, e à dissimulação, 

expressa pela densidade do ar que permeia o ambiente. Embora as “previsões” tenham sido 

enganosas, a construção simbólica da nudez como “verdade” não é atingida, uma vez que as 

bruxas nada dizem. As profecias resultam de uma interpretação do próprio Macbeth que, 

vestindo seu traje de nobre, examina visões que irrompem, sucessivamente, no fundo do 

caldeirão. Pelo fato de ser a sua própria imagem a primeira a aparecer no caldeirão, a cena 

sugere que tudo que é visto como “vaticínio” é, em verdade, expressão dos pensamentos de 

Macbeth. Assim, o alerta contra Macduff e o início da linhagem de Banquo seriam problemas 

que o personagem já tinha em mente, quando buscou a ajuda das feiticeiras (KLIMAN apud 

SCOTT, 2008). 

                                                           
173 “[…] So withered, and so wild in their attire, […]” (SHAKESPEARE, 2005a, p. 972).  
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Conforme mencionamos, a exibição dos corpos e peles envelhecidos das bruxas se opõe 

à compleição bela e suave dos nobres escoceses, enredando a contraposição entre 

realidade/aparência. Nesse sentido, a feiúra das mulheres esconderia seus bons propósitos, tal 

como a boa aparência dos guerreiros ocultaria a violência e a perfídia da sociedade patriarcal. 

Talvez não seja apropriado assegurar que a representação pouco generosa das bruxas possa 

significar sua necessária superioridade de caráter. Todavia, podemos concluir que existe, na 

apresentação de como sua sociedade “marginal” se constitui, uma crítica à organização 

escocesa do poder, notadamente fundada numa ordem tirânica. Segundo Robin Wells (1997), 

o texto shakespeariano deixa claro que tão logo Duncan é assassinado, e Macbeth assume o 

poder, grupos que se opõem ao novo governante já começam a se organizar para atentar 

contra a nova ordem estabelecida. Porém, essa absurda voracidade por domínio e autoridade 

seria sempre mascarada por uma concepção de masculinidade que qualifica como “heroísmo” 

a imposição da força. Dessa maneira, na adaptação de Polanski, a “feiúra” das bruxas seria 

apenas aparente, exatamente como a “beleza” dos guerreiros. 

De acordo com Neil Forsyth (apud SCOTT, 2008), o filme do diretor franco-polonês, a 

despeito da tentativa de fazer com que as bruxas fossem compreendidas sob uma ótica 

feminista e política, mostrando-as como detentoras de certa rebeldia e relativo desrespeito 

para com a autoridade masculina e o poder monárquico, também não deixa de explorar a 

dimensão da maldade, do diabólico. Daí porque, em sua opinião, o filme permanece preso 

entre ideologias conflituosas. Afinal, a concepção que associa as mulheres ao diabólico 

perpetua clichês de gênero que, durante séculos, justificaram a opressão feminina. 

Em sentido semelhante, Pearlman (1997) acredita que a maior ênfase do filme recai 

sobre o satanismo. Para o autor, Polanski erradica do filme qualquer vestígio da moral cristã, 

muito destacada na versão de Orson Wells, substituindo-a pela amplificação dos elementos 

pertencentes à esfera sobrenatural. No que se refere à nudez e à fealdade das feiticeiras, 

Pearlman afirma que tais propriedades foram pensadas no intuito de expandir a misoginia 

presente na peça.  

A exposição de mulheres despidas também se faz presente na tradução de Geoffrey 

Wright. No entanto, existem divergências quando investigamos a maneira com que os 

diretores trataram a nudez na constituição das oposições gênero/sexo; fragilidade/poder e 

aparência/verdade. O ponto de partida para compreensão acerca de como foram construídas 

essas contraposições é o exame de como as mulheres foram retratadas no filme, especialmente 

Lady Macbeth e as bruxas. 
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Logo nas primeiras sequências do filme travamos contato com o que seriam, a princípio, 

as duas maneiras de representação das mulheres adotadas: de um lado, a mãe extremosa que 

chora a morte de seu amado filho (figura 47); de outro, belas e jovens estudantes, (figura 48) 

que cometem atos de vandalismo contra estátuas sacras e sepulturas, no mesmo cemitério. 

Essa configuração do espaço do “feminino/mulher”, 

 

(Figura 47) (Figura 48) 
Mãe amorosa Garota travessa 

  
 

ao apontar para caracterizações tão distintas, parece dar a entender o equívoco de se tentar 

delimitar rigidamente um grupo de traços que equivaleriam ao campo do “feminino”. 

Entretanto, uma apreciação mais acurada leva-nos a concluir que tais configurações de papéis 

não fazem mais do que reproduzir a crença trivial de que as mulheres ou assumem a posição 

de mães veneráveis ou a de garotas más. A reprodução desse lugar-comum, há muito 

arraigado em parcelas de diversas sociedades, presta-se a comprovar como a cultura 

contemporânea ainda persiste na legitimação de discursos que limitam o gênero.  

Segundo Amanda Rooks (2009), o filme de Wright poderia ter refletido uma cultura 

afetada, ainda que minimamente, por elementos das ideias feministas. Contudo, a opção foi a 

de aprovar, claramente, não apenas a demarcação da esfera do feminino, como, ainda, o 

paradigma que vincula feminilidade, sexualidade e maldade. Quanto a esse aspecto, vale 

mencionar o estudo de Margaret Denike (apud ROOKS, 2009) que, ao traçar a genealogia do 

mal, explica que é bastante antiga a prática de se demonizar a sexualidade feminina. As 

mulheres seriam o sexo frágil, facilmente corrompido para práticas pouco saudáveis. Porém, 

seria o sexo supostamente perigoso em suas possibilidades de manipulação dos homens. 

Assim, paradoxalmente, o sexo frágil seria poderoso, porque capaz de subjugar os homens 

pela via da sexualidade. Sob essa perspectiva, foi alicerçada a noção de que as mulheres 

seriam uma força perigosa que deveria ser regulada para o bem da ordem social.  A leitura de 
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Macbeth feita por Wright evidencia que esses discursos misóginos ainda possuem ressonância 

na contemporaneidade.  

Apesar de termos mencionado, com relação ao filme de Wright, a forma caricatural e 

polarizada de representação do feminino que opõe a mãe respeitável, a mulheres 

incontroláveis, o que o filme apresenta, na verdade, são mulheres conscientes de seu poder de 

manipulação pelo sexo. Que seja dito, a esse respeito, que a fala de Lady Macbeth, mantida 

no filme de Wright, declarando ser capaz de fazer “saltar o crânio”174 (SHAKESPEARE, 

1995a, p. 489) do bebê que nela se alimenta, afasta a possibilidade de perceber Lady Macbeth 

como a mãe abnegada que a primeira cena do cemitério faz parecer. Tanto Lady Macbeth, 

quanto as bruxas, tentam controlar as atitudes de Macbeth, seja pela negativa de intimidade 

sexual, seja pela sedução. Na primeira aparição de Lady Macbeth, após a cena do cemitério, a 

personagem é encontrada pelo marido, na banheira, parecendo entorpecida. Em seguida, ela 

surge na cama, ao lado de Macbeth, usando uma camisola vermelha e ainda aparentando um 

estado de torpor. Macbeth conta a respeito das previsões das bruxas, enquanto tenta 

estabelecer um contato íntimo com a esposa, não conseguindo dela nada além de falas em que 

sua virilidade e sua coragem são questionadas. Até que o homicídio de Duncan tenha sido 

perpetrado, a esposa sempre se dirige a ele de maneira indiferente ou irritada, sem qualquer 

contato físico carinhoso. É somente na cena da confraternização, que comemora a ascensão de 

Macbeth à chefia da quadrilha, que o casal parece se relacionar de maneira afetuosa. Dessa 

forma, a negativa de contato com o cônjuge configura-se como modo de forçá-lo a agir como 

deseja. Essa situação leva-nos a concluir, então, que Macbeth teria sido empurrado para o 

crime na tentativa de ganhar a consideração e o amor de sua companheira. Outrora mãe 

sofredora, Lady Macbeth transforma-se na força perversa que corrompe o marido carente e 

rejeitado. Importa salientar, porém, que essa leitura ignora um fato importante: Macbeth já 

seria um criminoso frio e sanguinário. A reprovação de seu ato, então, resulta não do 

assassinato em si, mas do fato de que o crime é cometido contra um dos “seus”. Acreditamos, 

então, que Lady Macbeth é apresentada como um paradoxo, numa perspectiva que procura 

validar tanto a ideia de que é uma mãe transtornada pela perda do filho – não esqueçamos 

que, apesar da virulência verbal com que fala em relação a um possível infanticídio, a 

primeira imagem a indicar seu transtorno mental é aquela em que ela descobre o assassinato 

do filho de Macduff – quanto a imagem de uma mulher perigosa, que usa o sexo para 

promover a subversão da autoridade.  

                                                           
174 “[...] dashed the brains [...]” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 975). 
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A postura das “bruxas”, por sua vez, aponta para apenas uma das caracterizações do 

“feminino”. Em todos os contatos que estabeleceram com Macbeth, a atmosfera foi de 

sensualidade, servindo a atitude provocativa das estudantes para indicar sua disposição para o 

contato íntimo. Quando avistam Macbeth, pela primeira vez, no cemitério, as “feiticeiras” 

lançam em sua direção olhares impetuosos. E, na boate, na cena em que as primeiras 

previsões são reveladas, em meio a uma nebulosidade que pode apontar para a irrealidade do 

encontro, Macbeth e as garotas trocam carícias explícitas. No terceiro e último momento 

juntos, o personagem é conduzido à cozinha por uma das bruxas completamente despida. Lá 

chegando, depara-se com as outras, igualmente nuas, preparando uma “poção”, naquela que, 

na peça, seria a cena do caldeirão. Portanto, no filme, Macbeth não procura as bruxas no 

intuito de esclarecer seu futuro. Ao contrário, é retirado de seu repouso e atraído pela beleza e 

pelos gestos sedutores das moças.  Após a ingestão de um caldo no qual se adiciona como 

ingredientes uma série de animais considerados lascivos, como o bode e o babuíno,175 as 

predições vêm acompanhadas da consumação do ato sexual. Portanto, Macbeth é levado ao 

erro por mulheres que, diabolicamente, confundem sua capacidade de entendimento por meio 

do uso pervertido da sexualidade. Mais uma vez o homem é mostrado como vítima de seus 

desejos carnais, que são habilmente manipulados por mulheres perniciosas. Convém lembrar, 

ainda, que é a partir desse ponto, ou seja, do contato sexual, que a ruína de Macbeth tem 

início. Em face disso, talvez seja apropriado considerar que o filme atribui a destruição do 

personagem à falta de controle de sua concupiscência.  

Comentamos, anteriormente, que as cenas das “bruxas” estão sempre envolvidas por 

certa névoa. O recurso, como reiteradamente explicitamos, pode sugerir a dificuldade de 

definir o que é verdadeiro ou falso. Seriam as moças apenas um sonho do insatisfeito e 

desprezado Macbeth? Ou um delírio, uma alucinação provocada pelo consumo de drogas? 

Rooks (2009) observa que, independente de serem imaginação ou realidade, as garotas 

sexualizadas são a representação da maldade. É possível que as estudantes não sejam 

“bruxas”, isto é, não sejam uma força diabólica. Ainda assim, apontaram para um 

comportamento sexual proibido. A autora chama a atenção para a tentativa dos realizadores 

em definir a atitude das moças como perversão sexual, a partir da organização da oposição 

humano/animal. Assim, o desejo sexual “incontrolável” das “bruxas”, sem qualquer emoção 

ou afeto, corresponderia ao desejo das esferas da inferioridade, ou seja, com o dos seres 

                                                           
175  Dennis Beggins (apud ROOKS, 2009) analisa o significado que subjaz vários dos componentes da receita 
das bruxas. De maneira geral, os ingredientes possuem alguma relação com a sexualidade degradada, a crueldade 
ou, ainda, alude a símbolos pagãos.  
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irracionais. A natureza “animal” das garotas seria evidenciada pelos sons sibilantes por elas 

emitidos, muito assemelhados ao de algumas espécies. Ademais, haveria os deslocamentos 

em que rastejam,176 como na cena da boate, e a repetição de gestos como morder, arranhar, 

identificados com os de alguns animais.   

Outra oposição a se considerar, no filme, é aquela que contrapõe a nudez e o uso de 

roupas. Ao avaliarmos a adaptação de Polanski, percebemos uma relação entre a exposição 

dos corpos e a vulnerabilidade, bem como o do uso de vestimentas como disfarce, hipocrisia. 

Na versão de Wright, podemos elencar alguns exemplos que estão em conformidade com essa 

configuração. Assim, na cena em que Duncan está dormindo, nos dois momentos em que 

Lady Macbeth está na banheira, ou, ainda, quando ela caminha histérica esfregando 

freneticamente as mãos, a nudez pode expressar fragilidade. Similarmente, o uniforme escolar 

das “bruxas” pode funcionar como dissimulação, ao induzir a falsa impressão de que elas não 

passam de garotas ingênuas. Apesar disso, existem também alguns exemplos que estão em 

desacordo com essa interpretação. Algumas das cenas de nudez parcial, de Lady Macbeth, por 

exemplo, em nada se relacionam com a ideia de fragilidade, constituindo, ao contrário, uma 

forma deliberada de sedução. O mesmo pode ser dito da nudez das “bruxas”, 

indubitavelmente, um simples meio de atrair e encantar Macbeth. Nesse sentido, a nudez é 

que poderia funcionar como o disfarce, o mascaramento, uma vez que a beleza das moças 

ofuscaria seus desprezíveis objetivos: “[o] belo é feio”177 (SHAKESPEARE, 1995a, p.479). 

Em relação às vestimentas de Lady Macbeth, seu figurino sensual e revelador não opera como 

um mascaramento de suas intenções, mas, diversamente, deixa bastante claro seu propósito: 

fascinar a todos com a beleza de suas formas, particularmente o marido, a quem busca induzir 

a matar o chefe. Também o fantasma de Banquo, que expõe o tórax desnudo, bem 

diferentemente de demonstrar vulnerabilidade, apresenta um ar sarcástico, confiante e até 

violento.  

Uma oposição constantemente lembrada na interpretação de Macbeth é o confronto 

ordem/caos. Na tradução de Wright, esse paradoxo ganha outros contornos, com a introdução 

da polícia como “ordem” instituída que funciona em paralelo com a “ordem” do submundo. 

Essa nova situação, um tanto distante do texto shakespeariano, cria uma leitura que parece 

ironizar a organização dos poderes, estabelecendo um olhar desconfiado sobre a antinomia 

fidelidade/traição.  

                                                           
176 Menção a animais peçonhentos, a serpentes, animal comumente associado a dissimilação e perfídia. 
177 “Fair is foul […]”. (SHAKESPEARE, 2005c, p. 971). 
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Ao analisarmos a contraposição ordem/caos nas obras Scotland, P.A. (2001) e Macbeth 

(2005) de Shakespea-ReTold, comentamos como a destruição e a morte de Macbeth e Lady 

Macbeth simbolizariam o restabelecimento da ordem. Assim, após um momento de imerecida 

alegria, uma vez que conseguida à custa da traição, os “soberanos” caem para dar lugar para 

quem “de direito” deve ocupar a coroa. A adaptação de Wright, no entanto, problematiza essa 

concepção, pois deixa indefinido o real papel desempenhado pela polícia no enredo.  

Desde o início do filme, existem algumas cenas que mostram o monitoramento da 

polícia em relação aos passos da gangue de Duncan. Com a morte do líder e a fuga de 

Malcolm da casa de Macbeth, dois policiais procuram o foragido e se identificam. Algumas 

cenas depois, Macduff, convencido de que será o próximo alvo de Macbeth, vai ao encontro 

de Malcolm na marina. Lá chegando, é apresentado aos dois policiais, identificados como 

Caithness e Menteith,178 ao que Malcolm completa: “companheiros de nossa causa” 179 

(MACBETH, 2006).  Os mesmos policiais são vistos, na cena que antecede o ataque à 

mansão Dunsinane, entregando o pesado armamento utilizado na invasão do território de 

Macbeth.  Uma vez que Wright faz uso do texto da peça, obviamente com algumas alterações 

e cortes, e não há, na narrativa de Shakespeare, papéis que possam corresponder ao dos novos 

personagens, os policiais praticamente não falam nada e, por isso, não fica clara qual é a 

função da polícia no enredo. Não se sabe, por exemplo, se toda a organização está sendo 

vigiada, por que razão somente Macbeth representa um incômodo para a polícia. Além disso, 

tendo sido a própria polícia que forneceu as armas, cabe questionar se os policiais são 

corruptos. A hipótese de Malcolm ter se entregado à polícia é pouco provável, pois, se assim 

fosse, policiais e não poderiam ter participado do assassinato dos empregados de Macbeth.  

A ideia de restauração da ordem, quando aplicada ao universo criminoso, já se mostra 

imprópria, vez que o mundo do crime gira em torno do lucro. As organizações de atividades 

ilícitas surgem e se mantêm no poder à custa de violência. Nesse cenário cheio de disputas e 

conflitos, podemos supor que traições e infidelidades não são exceções, mas fazem parte do 

“jogo”. Por isso, a morte de Macbeth, e a provável ascensão de Malcolm à cúpula da 

organização, não soa como o retorno da justiça. Afinal, são todos criminosos em permanente 

disputa. Portanto, independentemente do intuito do diretor ser o de mostrar que a policia era 

conivente, ou, ainda, o de sugerir que tenha feito um acordo com os criminosos, o resultado 

obtido não é a sensação de justiça.  

                                                           
178 No texto shakespeariano, Caithness e Menteith são nobres, tal como Ross, Angus e Lennox.  
179 “[…] companions of our cause”. (MACBETH, 2006).   
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Seguindo a concepção de Polanski, o filme também enseja a ideia de que poderes 

emergirão e sucumbirão indefinidamente. Quanto a esse aspecto, podemos citar a cena final, 

quando Macbeth e a esposa estão mortos sobre a cama. Fleance, filho de Banquo, o 

empregado atraiçoado por Macbeth, adentra o quarto de arma em punho e, ao ver surgir um 

vulto em sua frente, assusta-se e termina por matar a empregada dos Macbeth. Assim, a morte 

de um assassino (Macbeth) é seguida pelo surgimento de um novo assassino (Fleance). Então, 

exatamente como previram as “bruxas”, é iniciada a linhagem de “reis” descendentes de 

Banquo, indicando a inauguração de um novo ciclo de poder e violência.  Como pressentiu 

Macbeth, “sangue atrai sangue”.180    

Por fim, a análise de Macbeth (2006), obra produzida e dirigida por Geoffrey Wright, 

merece considerações tanto no que tange a ideia de autoria quanto no que diz respeito à sua 

constituição como releitura/ reescritura da obra shakespeariana. 

 Diferentemente de Scotland P.A., em que temos um produto da cultura de massa que 

reescreve a obra shakespeariana para ironizar não apenas a “alta cultura”, mas, ainda, a 

própria massificação e as estruturas sociais que as engendram, a adaptação de Wright tenta, 

em nosso entendimento, conformar a reverência ao cânone e um gênero de filme com grande 

apelo junto ao público. Nesse aspecto, o filme remete a uma forma de manifestação cultural 

conhecida como midcult, isto é, produtos da cultura de massa que dela tentam se desvencilhar 

por meio do rearranjo de obras da “cultura superior” (MACDONALD apud CRUZ, 2003). O 

intuito de seus autores é dar a entender, para os “consumidores” dessas obras, que eles 

travaram contato com a “verdadeira arte”.  

A obra de Wright encerra, então, uma proposta ambivalente. Ao mesmo tempo em que 

rende homenagem à alta cultura, esforçando-se por preservar o texto shakespeariano e 

validando, portanto, a fantasiosa ideia do genial sujeito talhado para a criação de obras 

eruditas, ou melhor, para obras da “verdadeira” cultura, trabalha para desconstruir essa falácia 

por meio da própria constituição do filme. Assim, em Macbeth (2006), Wright seleciona, 

inverte, elimina, ou seja, “transforma”, não somente o “original”, mas também as outras obras 

com as quais ele dialoga.   

 

 

 

 

                                                           
180 “Blood will have blood” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 983).  
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A partir de uma tese paradoxal - o grau máximo da diferença é o que existe na repetição de algo 

idêntico -, Deleuze começa por fazer explodir a equivalência, aparentemente óbvia, entre pensar e 

reconhecer algo num conceito. Desde Platão e Aristóteles até às teorias da referência de Russell, 

Quine ou Kripke, confunde-se o conceito de diferença com uma diferença simplesmente conceptual. 

Duas coisas só são diferentes se forem expressas por conceitos diferentes. Caso contrário, são 
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repetições de um mesmo conceito. Correlativamente, a repetição só pode ser definida como uma 

diferença sem conceito. Só há repetição se dois entes ou dois acontecimentos idênticos naquilo que 

neles é representado forem distintos numericamente no tempo. Deste modo, tanto a diferença como a 

repetição dependem da identidade de algo - de uma singularidade na coisa, de uma representação 

num conceito. O acto de pensar seria esse jogo de espelhos entre o conceito e a pluralidade das 

suas referências, entre o idêntico e a multiplicidade das suas repetições. 

 

O programa de Deleuze é aparentemente simples. Tratar-se-ia apenas de inverter essa subordinação 

da experiência ao conceito. Bastaria partir de uma diferença que existisse em si mesma, que fosse 

anterior à própria categoria de identidade, e dela derivar as condições de possibilidade da experiência 

do mesmo e, portanto, da própria generalidade na representação. Mas tal passa por reescrever 

quatro domínios fundamentais da filosofia: a) a teoria da Natureza; b) a teoria do conhecimento; c) a 

ontologia do inactual; d) a fenomenologia do tempo. De facto: a) para poder colocar a diferença em si 

mesma como instância originária - não apenas do conhecimento como do mundo - é necessário 

mostrar que ela existe já na Natureza como fundamento da repetição dos acontecimentos (causa da 

identidade e regularidade da lei e não sua consequência); b) conhecer passa então a ser 

compreendido como uma actividade de invenção de problemas, os quais são sempre já constituídos 

por séries divergentes de soluções; c) a passagem à existência de algo puramente inactual no interior 

de uma espécie deve ter a condição não da efectivação de um possível genérico mas da actualização 

de um virtual que se define pela sua dinâmica diferencial; d) enfim, repetição e diferença têm de ser 

reconhecidas como dados originários da experiência do tempo, onde a própria forma do antes/depois 

encontra a sua possibilidade. Quatro tarefas enormes. Compreende-se que Diferença e Repetição 

tenha aparecido como o anúncio de um novo continente filosófico. Trinta anos depois, estaremos 

preparados para saber se no mapa deste novo século esse continente sempre aparece desenhado? 

(Relógio d'Água, 2000, pref. de José Gil, trad. de Luiz Orlandi e Roberto Machado, 494 págs., 

4000$00, 20,95 euros) Nuno Nabais 
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4.2.2  Maqbool e o equilíbrio universal: “o fogo deve temer a água”
180

 

 

Os números envolvidos na produção de cinema na Índia, bem como a importância dessa 

indústria para o país, são impressionantes. Trata-se de cerca de oitocentos filmes por ano, 

exibidos em treze mil salas de cinema, podendo atingir, em um único dia, a média de onze 

milhões de espectadores.181 Mesmo com o advento da televisão, seja aberta ou a cabo, Sumita 

Chakravarty (apud MISHRA, 2002, p.3) declara que o cinema indiano é considerado “o único 

modelo de unidade nacional”. E, desse cinema, a indústria de Mumbai (Bollywood) 182 é, sem 

dúvida, a de maior destaque.  

Bollywood forjou um cinema bastante popular, fundado no mito de que haveria, 

independente de diferenças de língua e de classes, uma ordem social essencialmente indiana. 

Essa ilusória noção foi construída sobre a concepção de um sujeito ideal, que toma como 

modelo o homem médio, falante de híndi, e morador da região norte do país. No intuito de 

conciliar a fantasia da unicidade com a extraordinária variedade entre grupos étnicos, classes 

sociais/castas, vertentes religiosas e níveis de educação do público, a indústria estruturou uma 

forma paradigmática de filme, que simula a ideia de que o cinema indiano constitui-se numa 

experiência comum e unificadora. 

De acordo com Anuradha Kapur (apud MISHRA, 2002), as primeiras companhias de 

cinema indianas foram criadas por administradores do teatro pársi, que tentavam conseguir, 

no cinema, o mesmo sucesso dos palcos. O teatro pársi, um híbrido que resultou da fusão 

entre as culturas e dialetos locais com expressões de herança colonial, forneceu uma coleção 

de narrativas usadas no cinema, quando a sétima arte chegou à Índia, entre as primeira e  

segunda décadas do século passado. Muitas dessas companhias utilizavam-se dos clássicos da 

cultura inglesa e indiana para os espetáculos, e Shakespeare foi um dos autores que 

compuseram esse repertório. Contudo, vale salientar que essas adaptações para o cinema 

omitiam, muitas vezes, o fato de serem reescrituras porque, segundo Suddhaseel Sen (2009), 

muitos autores queriam evitar comparações.    

Vijay Mishra (2002) explica que o cinema de Mumbai, entre as décadas de trinta e 

quarenta do último século, adotou práticas específicas, para adequá-lo à(s) realidade(s) da 

Índia. Em relação às formas narrativas, houve uma opção clara por abraçar o melodrama em 

detrimento do realismo. A concepção de melodrama, performance teatral que envolvia som e 

                                                           
180 “Fire must fear water.” (MAQBOOL, 2004). 
181 Dados até o início da década de noventa (MISHRA, 2002).  
182 Os ingleses, antigos colonizadores, denominaram a cidade de Bombay, motivo pelo qual a indústria de 
cinema foi apelidada de “Bollywood”.   
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música, variou ao longo do tempo e englobou acepções um tanto diversas em países 

diferentes. Na Inglaterra, o melodrama era entretenimento da classe trabalhadora e, na virada 

do século XIX, era a forma teatral dominante, tendo incorporado características de 

pantomima. No entanto, o que importa explicitar acerca do melodrama, em termos de sua 

influência no cinema indiano, é a tendência para o sentimentalismo, que levou a produção de 

diversos filmes centrados na ideia de um herói infeliz e de situação social desprivilegiada. 

As convenções de Bollywood começaram a passar, entretanto, por uma transformação, a 

partir das décadas de setenta e oitenta do século XX. Novas formas surgem, ambientadas em 

cenários diferentes das antigas áreas rurais em que se desenvolviam a maior parte dos enredos 

até então. Todavia, ainda que tenha ocorrido maior “flexibilização” nos enredos e na 

apresentação dos filmes, com narrativas que transcorriam em centros urbanos e nas quais não 

se falava apenas o híndi, algumas características são mantidas e, aquelas que passaram por 

modificações vieram a gerar outras convenções. Dessa forma, desde a década de noventa, 

despontam alguns cineastas que pretendem fazer seus filmes mais acessíveis para outras 

platéias, apartando-se, ainda que apenas parcialmente, das convenções de Bollywood. Dentre 

esses diretores de cinema, está Vishal Bhardwaj, realizador de Maqbool e de outra adaptação 

de obra shakespeariana, Omkara (SEM, S. 2009).  

Sem esconder suas pretensões de atingir um público internacional, e admitindo ter 

pensado em uma série de questões comerciais, Bhardwaj (apud SEN, S., 2009) reescreve 

Macbeth na atualidade, realocando a tragédia shakespeariana no submundo de Mumbai, onde 

grupos rivalizam por poder e dinheiro. Filme de gansters, baseado não somente na obra 

shakespeariana e em outras adaptações cinematográficas da peça, como Trono manchado de 

sangue, mas, ainda, em clássicos do gênero produzidos em Bollywood (Satya) e no ocidente 

(O poderoso chefão), Maqbool modifica pontos importantes do enredo, permitindo a 

acomodação do texto a convenções de Bollywood e a suas pretensões comerciais, sem, 

contudo, abandonar pontos importantes da obra de partida.  

Na versão de Bhardwaj, as brigas entre organizações pelo comércio ilegal de Mumbai 

levam a morte de um familiar do “chefão” Jahangir Khan (Duncan), conhecido como Abbaji 

(pai). Como, nesse universo, toda morte implica vingança contra o grupo rival, os membros 

da gangue de Jahangir/Abbaji devem descobrir quem, do grupo inimigo, foi o responsável 

pelo assassinato do companheiro para que seja executado. Encontrados os dois traidores, 

participantes do grupo de Abbaji – Miyan Maqbool (Macbeth) e Guddu (Fleance) – são 

escolhidos para assassinar Mughal e Boti. Maqbool cumpre sua tarefa, mas Guddu fraqueja.  
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Pandit (homem sábio) e Purohit (padre) (SEN, A., 2009), policiais corruptos envolvidos 

com o bando de Jahangir, têm como hobby a astrologia e costumam fazer mapas para os 

conhecidos. Após a morte de Mughal, enquanto esperam as ordens de Abbaji, Miyan 

Maqbool e Kaka (Banquo), escutam as previsões dos “astrólogos”. Primeiramente, Pandit, 

afirma que Maqbool está apaixonado e que herdará o controle de Bollywood, o que provoca o 

riso de todos. O “metadiálogo” do filme faz menção às ligações reais entre a indústria do 

cinema na Índia e as organizações criminosas, descobertas na década de noventa, deixando 

transparecer que, não somente para a porção conservadora da sociedade indiana, mas até para 

os criminosos, Bollywood é identificada como espaço de corrupção e decadência (SEN, S., 

2009). Essa autocrítica será retomada em outros momentos do filme. No entanto, as demais 

referências serão comentadas adiante, pois se vinculam a outras questões abordadas pelo 

filme. Na sequência de seus prognósticos, Pandit faz revelações ainda mais graves, sem que, 

contudo, seja levado a sério. 

 

PANDIT (to Miyan Maqbool): Seu cometa entrou na sétima posição no 
quadro de Vênus... Essa posição anuncia seu poder real. Esqueça Bollywood. 
Em seis meses o trono de Abbaji será seu, Miyan. Rei dos reis.  
PUROHIT: Cala a boca, filho da mãe… Cala a boca. 
MAQBOOL: Se eu acreditasse em toda essa baboseira, Pandit, teria cortado 
sua língua aqui mesmo.   
PUROHIT: Corte fora, Miyan… tudo que ele diz acontece. [...] Não ria. A 
língua dele prevê o mal.  
KAKA: Alguma previsão para mim, Pandit? Veja com calma.  
[…] 
PANDIT: Vi o mapa de seu filho. O rapaz é promissor.   
PUROHIT: Ele é o antídoto para Miyan.183 (MAQBOOL, 2004).  

 

Logo na primeira reunião de negócios, o vaticínio dos policiais se confirma, e Maqbool 

é nomeado para controlar Bollywood. Em cena posterior, todos estão compartilhando uma 

refeição na casa de Abbaji, quando o “amor” de Maqbool é revelado. Diferentemente do 

Macbeth shakespeariano, que é casado, Maqbool é solteiro e sofre um assédio constante da 

amante do patrão (Nimmi). Apesar do perigo, Nimmi insinua-se para Maqbool, que parece 

                                                           
183 “PANDIT (to Miyan Maqbool): Your comet has entered the 7th position in your Venus chart… This position 
heralds your kingly reign. Forget Bollywood. In six months, Abbaji’s throne is going to be Miyan’s. King of the 
Kings.  
PUROHIT: Shut your trap, son of a bitch… Shut up. 
MAQBOOL: If I believed any of this mumbo jumbo, Pandit, I would have sliced your tongue off right here. 
PUROHIT: Slice it off, Miyan… Whatever he says happens. […] Don’t laugh. His tongue foretells evil.  
KAKA: Any forecasts for me, Pandit... Take your time. […] 
PANDIT: I’ve seen your son’s chart. The lad has real promise. 
PUROHIT: He’s the antidote to Miyan. (MAQBOOL, 2004).  
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constrangido, mas, não repele de maneira vigorosa, pelo menos inicialmente, as investidas da 

mulher.  

Nessa adaptação, os filhos do “rei” não existem. Jahangir/Abbaji possui, ao invés disso, 

uma filha (Sameera). Durante uma peregrinação muçulmana, por ocasião dos festejos do 

Ramzan Eid, Nimmi decide caminhar parte do percurso descalça para oferecer um sacrifício a 

Deus. Maqbool fala com Abbaji e se oferece para acompanhá-la. É então que Nimmi começa 

a instigar a ambição de Maqbool. Inicialmente, provoca-o, dizendo que ele jamais poderia 

tomar o lugar de Abbaji, pois seria um fraco. Em seguida, questiona sua masculinidade, 

afirmando que ele não teria coragem de tocá-la. Por fim, conta sobre o namoro entre Guddu e 

Sameera, advertindo-o que, caso eles se casem, seria o genro, e não Maqbool, o “herdeiro” 

dos negócios.  

Em uma tentativa de afastar Guddu da Índia, e também de Sameera, Maqbool acaba por 

revelar a Abbaji o envolvimento dos dois. Passado o choque inicial, Abbaji decide que os 

jovens devem-se casar. A festa de noivado é na casa de Maqbool e ele parece empenhado em 

oferecer uma grande recepção. Mas, durante a festa, uma atriz de Bollywood chega para 

participar, e fica claro que ela é a nova eleita de Abbaji. Acreditando que será rejeitada por 

Jahangir, e temerosa quanto a seu futuro, Nimmi pressiona Maqbool, agora também seu 

amante, a tomar uma decisão. Maqbool deve resolver quem ele irá matar: Nimmi ou Abbaji. 

Como era de se esperar, Maqbool, opta por eliminar Abbaji, vindo a executar seu plano na 

mesma noite. Segue-se, então, o curso das profecias e Maqbool herda os negócios e a antiga 

namorada do patrão. Mas as suspeitas de que Maqbool é o assassino de Abbaji não param de 

crescer, até que todos se voltam contra ele. Totalmente acuado, sem dinheiro ou capangas, 

Maqbool é morto por Boti, o traidor que teve a vida poupada por Guddu, no início do filme.  

De acordo com SEN, S. (2009), Bhardwaj buscou conciliar, em Maqbool, elementos 

típicos de um gangster movie, na Índia e no ocidente, como também aspectos do cinema 

indiano. O filme recorre, então, às célebres cenas em família, aos números musicais e aos 

amores proibidos, tão comumente relacionados a Bollywood. Além de também apresentar 

algumas sequências de ação e tiroteio e expor as associações com outras obras consagradas. 

Maqbool é, portanto, uma reescritura que envolve grande movimento intertextual. Assim, o 

olhar gélido e a atitude, ao mesmo tempo arrogante e paternal, de Abbaji, definido pelos 

policiais Pandit e Poruhit como “o messias das minorias”,184 lembram bastante Vito Corleone, 

o personagem de Marlon Brando em O poderoso chefão, clássico de Francis Ford Coppola.   

Há, ainda, uma relação de intertextualidade clara, no que diz respeito a estratégias visuais, 
                                                           
184 “The messiah of the minorities” (MAQBOOL, 2004).  
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com o filme de Luc Besson, O profissional (SEN, S., 2009). Ademais, Bhardwaj cita, 

segundo Orfall (2009), como uma de suas principais influências, o filme de Kurosawa, Trono 

manchado de sangue.  A relação com a adaptação de Kurosawa não fica restrita, contudo, ao 

simples fato de ambas deslocarem o texto shakespeariano no tempo e no espaço, construindo 

sua conexão com novas culturas. Existem, ainda, relações no plano visual, como o uso do ar 

enevoado, e no enredo, como a gravidez de Lady Macbeth.    

Vimos, na subseção anterior, o extenso uso feito da névoa e do sangue em adaptações 

de Macbeth, devido a suas relações com o texto shakespeariano. Maqbool também explora as 

imagens de opacidade e de sangue, promovendo a articulação dessas imagens com as 

contraposições que colaboram na construção da peça. Entre outros exemplos, podemos 

comentar uma cena do início do filme, quando Pandit e Purohit conversam, no interior de um 

ônibus, com um rapaz da gangue rival, aguardando o momento de abatê-lo. Pandit decide 

fazer o mapa astrológico de Mumbai e, para isso, faz o desenho em uma das janelas do ônibus 

(figura 49).  Depois que arrancam as informações necessárias do refém, Purohit atira no rapaz, 

e o sangue da vítima espirra na janela em que está gravado o destino da cidade (figura 50). 

Então, Pandit reclama: “[p]presta atenção, cara! Você pintou Mumbai de vermelho”185 

(MAQBOOL, 2004). 

(Figura 49) 
Formação do Mapa Astral de Mumbai 

 
 

(Figura 50) 
Futuro de Mumbai manchado de sangue 

 

                                                           
185 “Watch it, man! You have painted Mumbai red. (MAQBOOL, 2004). 
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A imagem do vidro embaçado remete, evidentemente, à falta de clareza. Quando Pandit 

inicia o desenho do quadro que poderá antever o futuro da cidade, podemos concluir que a 

falta de visão quanto ao porvir está dando lugar ao conhecimento. É interessante notar que o 

desconhecimento transforma-se em nitidez e informação, a partir da intervenção humana. 

Afinal, é uma pessoa quem traça as linhas do mapa. Essa representação apóia, então, uma 

leitura que concebe o destino, não como acontecimentos que independem de nossas atitudes, 

que fogem totalmente a nosso controle, mas como situações que resultam de nossas escolhas. 

Por isso, entendemos ser pertinente concluir que a mancha vermelha, depositada sobre o 

destino de Mumbai, representando toda a desgraça e sangue que se instalará na cidade, advirá 

do comportamento e das escolhas feitas por todos os envolvidos.  

Uma conexão explícita entre Maqbool e Trono manchado de sangue é a gravidez de 

Lady Macbeth. A concepção inovadora, no tocante a esse aspecto, faz com que a oposição 

fertilidade/infertilidade perca o sentido que possui na peça. A agonia de Macbeth/Lady 

Macbeth em não gerar uma linhagem real deixa de ser um dos motivos a colaborar para a 

separação e deterioração mental do casal. Todavia, o surgimento do filho também leva a 

problemas. Enquanto, em Trono manchado de sangue, o herdeiro de Washizu e Asaji nasce 

morto, em Maqbool, a angústia decorre do fato de não ser possível precisar que ele é o pai da 

criança. Embora tal articulação entre os filmes preste-se a sustentar a tese de que Maqbool, ao 

se aproximar do cinema internacional, afasta-se de convenções do cinema indiano, o que 

concluímos é exatamente contrário a essa hipótese. O envolvimento de Maqbool e Nimmi, a 

consequente gravidez e as dúvidas quanto à paternidade dizem muito sobre Bollywood e os 

tipos de personagens que fazem parte de suas produções. 

Em sua análise do cinema indiano, Mishra (2002) comenta algumas convenções e 

princípios que regem a formação dos filmes em Bollywood. Como resultado de sua 

investigação, o autor elenca alguns tipos de personagens que comporiam o cinema de 

Mumbai: o herói, a mãe, a heroína, o vilão, o bufão e o duplo.  Os mais importantes tipos 

seriam as figuras do herói e da mãe. O herói é o sujeito infeliz, desprovido de ambições 

materiais, apartado do amor e/ou do mundo. A mãe, por sua vez, é aquela que tudo suporta e a 

tudo renuncia em nome do amor, seja pelo marido seja pela prole. Segundo Mishra, a fuga a 

esse padrão no comportamento da mãe conduz a um tremendo peso emocional e à culpa. No 

entanto, os papéis femininos não estão sujeitos apenas aos personagens da mãe e da heroína. 

Mishra lembra que é muito comum encontrarem-se exemplos de filmes indianos em que 

irrompe, no caminho do herói, uma figura feminina, cuja sexualidade exuberante e 

transgressora, precisa ser domada pelo valoroso varão, em nome da sociedade.   
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A figura de Nimmi parece corresponder ao tipo da mulher sexualmente perigosa e 

manipuladora. Similarmente à constituição das mulheres que predomina no filme de Geoffrey 

Wright, Nimmi é apresentada, no início do filme, como ardilosa, desafiadora e sensual. 

Explorando seus atributos físicos e sua posição de amante do “todo-poderoso”, insiste em 

provocar Maqbool, especialmente, porque se sente segura da influência que possui sobre 

Abbaji. Esse poderio é atestado pela fala de Abbaji, na cena em que Nimmi decide caminhar 

descalça na peregrinação. Incomodado com a atitude de seu objeto de desejo, Abbaji não 

consegue, contudo, contrariá-la. Então, afirma para Maqbool: 

 

ABBAJI: O amor é uma doença, Miyan. O mundo está sob meu domínio, 
menos essa mulherzinha.186 (MAQBOOL, 2004). 

 

  São diversos os momentos em que a moça se insinua para Maqbool. No primeiro 

deles, ao insistir em uma brincadeira em que nega a entrega de uma jarra de água, ela 

pergunta:  “[é] só disso que você tem sede?”187 (MAQBOOL, 2004). Em outra oportunidade, 

quando estão a sós, no início da peregrinação, Nimmi diz que existem doze pintas em seu 

corpo. Em seguida, questiona Maqbool se ele as quer contar, deixando-o completamente 

desconcertado. Ainda numa tentativa desmedida de chamar a atenção de Maqbool, forçando-o 

a um contato físico, Nimmi pisa, deliberadamente, sobre um objeto cortante durante a 

caminhada, obrigando-o a ajudá-la no deslocamento até o lugar de adoração. A personagem é, 

portanto, a mulher que tenta desviar o herói do caminho do bem, transformando-o em um 

traidor. 

Essa forma modelar de caracterização de personagem feminina também irá relacionar 

mais dois clichês de Bollywood: o amor proibido e a utilização de sequências musicais. No 

número de canto e dança que marca a festa de noivado de Guddu e Sameera, a noiva e Nimmi 

cantam as desventuras de um amor proibido, desvelando, na explanação da situação vivida 

pela personagem da canção, uma descrição das mulheres que se adéqua ao modelo sobre o 

qual comentamos. De acordo com essa exposição, as mulheres, mesmo as mais simplórias, 

são capazes de fingir e dissimular. Mais uma vez, deparamo-nos com o padrão que associa às 

mulheres o fingimento e a debilidade, para ceder às tentações.  

 

Tão simples é a sua fala 
Tão simples são seus pensamentos 

                                                           
186 “ABBAJI: Love is a disease, Miyan. The world is in my grasp, except for this runt of a woman.” 
(MAQBOOL, 2004).  
187 “Is that all you’re thirsty for?” (MAQBOOL, 2004).  
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Mas, ah, a malícia de seu olhar  
Ai de mim! Estou dividida – Ouso trilhar  
O caminho que leva a casa do meu amor? 
Seria constrangedor ser pega 
No quintal escorregadio de sua casa 
Em flagrante, [...].188 (MAQBOOL, 2004). 

 

No primeiro trecho da canção, é interessante observar como as situações vividas por 

Sameera e Nimmi são semelhantes. Sameera viveu um amor proibido e sabe do sofrimento 

que é esconder as emoções. Nimmi passa por essa experiência, pois, nesse momento do filme, 

já iniciou seu romance com Maqbool. Assim, enquanto Sameera descreve as aflições de 

alguém que ficou dividida entre ceder ou não a essa tentação, Nimmi canta acerca do perigo e 

do constrangimento de ser flagrada em amores ilícitos. Fazendo uso do termo “red-footed”, 

em substituição à verdadeira expressão red-handed – que significa com as mãos 

ensanguentadas, e que se refere a atos descobertos em flagrante – Nimmi remete, 

inequivocamente, à sua própria atitude de machucar o pé, propositadamente, para ganhar a 

atenção de Maqbool. Fica claro, portanto, que no referido episódio, a personagem demonstra 

o quanto aceita se arriscar para transgredir as regras e conseguir a atenção do fiel escudeiro de 

Abbaji.  

A interdição de relacionamentos também é representada, no filme, por meio de outros 

elementos. Como exemplo de simbolização da ideia de proibição, podemos citar a utilização 

do véu nos leitos de Nimmi e Maqbool. Na noite anterior ao noivado de Guddu e Sameera, 

Nimmi dorme na casa de Maqbool, alegando, para Abbaji, que precisava ficar para ajudar nos 

preparativos.  Eles finalmente tornam-se amantes, mas o uso do véu, nas cenas que antecedem 

a consumação da união (figura 51), bem como na da manhã subsequente (figura 52), mostra 

que os personagens cruzaram uma fronteira para eles vetada. Ambos podem estar 

apaixonados, todavia, Maqbool deixa claro que aquela noite em nada modifica sua situação. 

Ao acordar e perceber que Nimmi rezava, pergunta o que pedia em suas orações. Nimmi 

responde que seu desejo era o de que sua vida fosse sempre tal qual aquela noite. Porém, 

Maqbool adverte-a que, enquanto Abbaji estiver vivo, sua vontade não poderá ser realizada. O 

                                                           
188 “How simple is her talk. 
How simple is her thoughts. 
But, ah, the slyness of her glance. 
Alas, I am torn – dare I walk 
The path to my lover’s home? 
How embarrassing to be caught 
The slippery courtyard of his house 
Red footed,[…]” (MAQBOOL, 2004).  
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questionamento impulsivo de Nimmi sobre a situação, ante a uma possível morte de Abbaji, 

deixa Maqbool surpreso.  

 

(Figura 51) 
O véu simbolizando o amor proibido 

 

(Figura 52) 
Maqbool e Nimmi separados 

 

 

Nimmi tudo faz para conseguir ficar com Maqbool e para convencê-lo a ocupar o lugar 

de Jahangir/Abbaji. No entanto, diversamente do texto shakespeariano, em que Lady Macbeth 

tenta persuadir o marido, preferencialmente, pelo questionamento de sua masculinidade, na 

adaptação de Bhardwaj, a configuração de sua faceta manipuladora dá-se, sobretudo, pela 

sedução e pela chantagem emocional. Além de tentar atrair Maqbool com seus encantos 

físicos, Nimmi tenta mostrar-se frágil, vítima de circunstâncias sobre as quais não tem 

controle. Durante a festa de noivado, quando consegue ficar a sós com Maqbool, lamenta sua 

sorte, sem se esquecer, porém, de ferir os brios do amado, destacando sua subserviência. Ao 

fim do diálogo, em um gesto apelativo, pede para que ele a mate.  

 

NIMMI: É hora de você também me sacrificar. Jahangir tem uma nova 
amante. Como posso voltar para casa? Todos sabem que sou amante de 
Jahangir... Ele fica nojento sem as roupas. Deve ter a idade de meu pai. 
MAQBOOL: E ele é meu pai! Fui criado nessa casa… 
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NIMMI: Até cachorros são criados em casas, Miyan. Não posso imaginar 
você abanando sua cauda e se humilhando atrás de Guddu. Você tem que 
matar um de nós... Eu... Ou Jahangir.189 (MAQBOOL, 2004). 

 

Todavia, a caracterização de Nimmi é sinuosa, comportando matizes que não a limitam 

a uma conformação com um único tipo. Por isso, apesar de termos defendido sua adequação 

ao padrão “bollywoodiano” de mulher sedutora e disposta a tudo para corromper seu 

eleito/herói, apresentando momentos do filme que justifiquem essa avaliação, acreditamos 

que a personagem alude a outras caracterizações.  

Em uma leitura bastante divergente da que apresentamos, Amrita Sen (2009) percebe 

Nimmi por um prisma diverso. De acordo com a autora, o desejo da personagem pela morte 

de Abbaji não é mera questão de ambição, mas sua única forma de sobrevivência. Para Sen, 

pelas convenções de Bollywood, Nimmi seria um exemplo do típico papel da heroína: mulher 

sofredora e marginalizada que precisa ser resgatada. Contudo, muitas vezes, a libertação não é 

uma dádiva, mas uma conquista. Por isso, ao mesmo tempo em que luta para viver o amor, 

Nimmi esforça-se para assegurar uma saída para seus problemas, nem que para isso tenha que 

fazer escolhas reprováveis. 

A personagem passaria, portanto, por uma modificação ao longo do filme, vinculada a 

sua perda de importância na vida de Jahangir. Dessa maneira, quando, no início de filme, 

Nimmi conta com a paixão de Abbaji, sua aproximação de Maqbool, mais pareceria um 

capricho que propriamente um envolvimento sincero. Nesse momento, ela se mostra 

impetuosa, demonstrando dominá-lo, como na cena em que apontou uma arma para ele, 

exigindo que dissesse que a amava (figura 53). Maqbool não poderia desagradá-la, pois um 

desentendimento com Abbaji traria sérios problemas. Evidentemente, o domínio de Nimmi é 

fantasioso. Ainda que a arma tenha disparado, mostrando o quão inconsequente era a 

personagem, tão logo Maqbool a recupera, o rapaz demonstra quem, de fato, está no 

comando.  

Diante da iminência de perda do posto de primeira dama do submundo, Nimmi fica sem 

rumo. Prestes a ser abandonada, sem qualquer perspectiva futura, vez que, após viver como 

amante de alguém, certamente não seria recebida por sua família muçulmana, encontra-se à 

mercê de Maqbool. Na noite do noivado, em uma cena semelhante àquela em que a moça 

                                                           
189 “NIMMI: It’s time you sacrificed me too. Jahangir has got a new mistress. How can I face going home? 
Everyone knows I’m Jahangir’s mistress… He looks disgusting with his clothes off. Must be my father’s age. 
MAQBOOL: And he is my father! I’ve been brought up in this house… 
NIMMI: Even dogs are brought up in houses, Miyan. I can’t see you wagging your tail groveling behind Guddu. 
You’ll have to kill one of us… Me… Or Jahangir.” (MAQBOOL, 2004).  
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empunhou a arma, Nimmi pergunta para Maqbool qual teria sido sua decisão final, quem ele 

teria decidido matar. Mas, desta vez, é Maqbool que, em posição de superioridade, aponta a 

arma para Nimmi (figura 54), vindo a dispará-la em seguida. Nimmi parece aceitar a decisão 

e, demonstrando ser submissa a vontade do eleito, não foge. Com a constatação de que a arma 

estava descarregada, subentende-se que Maqbool optou por executar Abbaji.  

 

(Figura 53) (Figura 54) 
Nimmi controla Maqbool Nimmi à mercê de Maqbool 

  
 

A constituição das características de Maqbool pode fazer supor que os roteiristas 

objetivaram fazer do personagem o contraponto de Nimmi. A postura da amante, apresentada 

como infiel, leviana e um tanto voluntariosa, contrasta com a imagem séria e leal de Maqbool. 

Apenas quando cessa sua admiração por Jahandir, a quem sempre percebe como uma figura 

paterna, Maqbool passa a cogitar o assassinato. A despeito dessa caracterização, não 

acreditamos que o perfil de Maqbool corresponda, completamente, ao do herói de Bollywood. 

Ainda que o personagem inicie o filme apartado do amor, sendo definido por Nimmi como 

“Sr. Coração de Pedra”,190 é guiado, entre outras coisas, por questões materiais. Ademais, 

Maqbool não é um sujeito puro a quem todos buscam corromper, mas um criminoso violento 

que se orgulha de seus feitos no mundo da ilegalidade. Com essa oscilação, ou até 

coexistência, entre qualidades tão distintas, percebemos a formação de um personagem 

complexo que não se amolda, unicamente, ao padrão do traidor ambicioso ou do herói 

honesto. 

Em face da construção dos dois personagens, pensamos que a abordagem da oposição 

masculino/feminino em Maqbool difere daquela apresentada na peça, mas apenas no que 

tange a vinculação coragem-masculinidade. No texto shakespeariano, percebe-se, 

aparentemente, um questionamento dos estereótipos de sexo e gênero, a partir das atitudes de 

Lady Macbeth. No entanto, analisando mais detidamente, concluímos que a personagem 

shakespeariana, ao fazer extenso uso da vinculação acima mencionada, termina por endossar 

                                                           
190 “Mr. Stone Heart”. (MAQBOOL, 2004). 
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tais estereótipos. No filme de Bhardwaj, em apenas um momento Nimmi questiona a 

virilidade de Maqbool relacionando o aspecto à falta de coragem. Isso ocorre no diálogo que 

travam durante a caminhada da festa religiosa, em que Nimmi afirma, após dizer que 

Maqbool jamais poderia substituir Abbaji, porque ele seria um fraco.  

Partindo de nossa análise dos personagens e de suas ligações com os padrões de 

Bollywood, acreditamos que, de maneira geral, os clichês do cinema indiano não possuem 

facetas que se distanciem, consideravelmente, das caracterizações normalmente associadas a 

cada um dos gêneros. Se pensarmos, por exemplo, na propalada valentia de Lady Macbeth, e 

tentarmos encontrar, no filme, algum exemplo de evento em que Nimmi demonstre possuir 

essa qualidade, percebemos que, em todos os momentos em que essa característica se 

evidenciou, estava, de alguma forma, atrelada a clichês do gênero feminino. Assim, quando 

Nimmi fere seu pé intencionalmente, a coragem está associada à ideia de manipulação, 

disfarce e “vitimização”, típicas do padrão das mulheres que precisam ser “domadas” para o 

bem da sociedade. De maneira análoga, quando a personagem declara para Maqbool que 

aceita fazer um aborto, sua “coragem” é, em verdade, decorrente do profundo medo de ser 

rejeitada, de sua abnegação em nome do amor. Dessa forma, se a oposição 

masculino/feminino não corresponde, perfeitamente, às noções de coragem e medo, 

respectivamente, tampouco se evidencia, no tratamento dado a tal contraposição, uma 

inovação no tocante às caracterizações de cada um de seus elementos.  

Prosseguindo com nossos comentários a respeito da caracterização de personagens, não 

podemos deixar de mencionar a recriação das “bruxas” como policiais corruptos. Essa nova 

configuração, além de transformar as “bruxas” no elemento cômico que vai alinhavar toda a 

história, permite a inversão do lugar-comum, no que concerne a polarização 

masculino/feminino, pois faz com que a esfera do “sobrenatural” esteja sob os auspícios de 

homens. Além de servirem como um dos mais claros exemplos da contraposição 

aparência/verdade, Pandit e Purohit – homem sábio e padre, respectivamente – prestam-se 

também, em face de seus nomes, para zombar da religiosidade. Sábios e padres estariam, 

portanto, a serviço dos crimes, da tortura e da mentira.   

Pandit e Purohit funcionam como a personificação perfeita da hipocrisia, defendida por 

Lady Macbeth, no texto da peça, e contida nos versos que dizem: “[n]as mãos, na língua, 

apresenta-te como uma flor de inocência, porém sê a serpente que se esconde debaixo dessa 

flor”191 (SHAKESPEARE, 1995a, p.487). Assim, com uma aparência inofensiva, um ar 

                                                           
191 “[...] bear welcome in your eye, 
Your hand, your tongue; look like the innocent flower, 
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aparvalhado e uma postura obsequiosa, a dupla não desperta a desconfiança dos criminosos. 

Porém, é, precisamente, o disfarce proporcionado por essa submissão fingida, que permite aos 

dois manobrar as escolhas e atitudes dos outros personagens, e, em conseqüência disso, os 

rumos da história. Uma clara insinuação da interferência da dupla nos destinos da cidade 

ocorre no instante em que, quando já tinha sido deflagrada a guerra entre Maqbool e Guddu, 

Pandit e Purohit conversam nas ruas de Mumbai. Pandit tinha organizado um diagrama 

astrológico feito de guloseimas e Purohit tenta retirar alguns dos elementos para saborear, mas 

é reprimido por Pandit (figura 55).  

 

(Figura 55) 
Pandit e Purohit: interferindo na sorte de Mumbai 

 
 

Durante a conversa, Pandit explica que alguns planetas não devem ser manipulados. Ao 

ser questionado por Purohit acerca dos desígnios dos astros, Pandit alegremente explica que, 

conforme “manuseiam” o mapa, o destino pode ser alterado.  

 

PANDIT: Cuidado, cara… Aquilo é Vênus... Em vez disso, coma Marte. O 
que diabos você está fazendo? Isto é Saturno. 
[...] 
PANDIT: Isso, este é Marte. 
PUROHIT: E se eu comesse Saturno? 
PANDIT: Os homens não ofuscam Saturno. Saturno nutre-se de homens. E, 
nestes dias, ele está faminto. 
PUROHIT: Quem ele quer comer?  
PANDIT: Quem você quer que seja devorado?192 (MAQBOOL, 2004). 

 

                                                                                                                                                                                     
But be the serpent under’t. […]” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 974) 
192 “PANDIT: Watch it… That’s Venus… Have Mars instead. What the hell are you doing? This is Saturn. 
[…] 
PANDIT: There, this is Mars. 
PUROHIT: What if I swallowed Saturn? 
PANDIT: Men don’t eclipse Saturn. Saturn feeds on men. And these days, it’s famished. 
PUROHIT: Who does it want to swallow? 
PANDIT: Who do you want eaten? (MAQBOOL, 2004).  
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Fazendo excepcional uso de sua fala para equivocar, confundem não apenas os 

criminosos (de ambas as gangues), mas também os políticos e a própria polícia. Simulando 

subordinação a todos, seus atos demonstram, todavia, que não conseguem ser fiéis nem a si 

mesmos.  Por causa do tom burlesco que seus comentários imprimem ao filme, Poonam 

Trivedi (2009) acredita que os policiais corresponderiam, ainda que apenas em parte, à noção 

do wise fool shakespeariano, promovendo um alívio cômico ao revelar, sem medo, o que os 

outros têm de pior, ou de melhor.  

Ao assegurarem a responsabilidade por resguardar o equilíbrio do mundo, justificam 

suas atitudes com base em um pensamento resumido pelo aforismo “o fogo deve temer a 

água”193 (MAQBOOL, 2004). Segundo David Manson (2009), a promoção do “equilíbrio” a 

que se propõem os policiais está fundada no conceito do dharma, noção do Hinduísmo que, 

em linhas gerais, diz respeito à preservação da ordem no universo. A ideia de imputar a 

pessoas de caráter tão duvidoso a responsabilidade pela ordem universal encerra, então, 

profunda ironia.   

Ao invés de defensores da lei, Pandit e Purohit criam as próprias leis, transgredindo, a 

um só tempo, a hierarquia dos poderes constituídos e paralelos. Suas transgressões, contudo, 

não cessam no plano da legalidade, mas englobam ainda os valores morais.  Com seu hobby 

de fazer mapas astrológicos, apresentando suas interpretações por meio de um linguajar 

enigmático, satirizam todos os segmentos com os quais convivem. Esse aspecto faz com que 

os policiais assemelhem-se à interpretação defendida por Eagleton em relação às bruxas da 

peça shakespeariana, isto é, os policiais/bruxas não seriam a representação do mal, mas uma 

forma jocosa de crítica aos valores sociais. Como exemplificação da forma com que Pandit e 

Purohit usariam seu discurso escorregadio tanto para ridicularizar a todos, como para expor a 

“filosofia” que alicerça sua disposição preguiçosa, podemos apresentar a primeira conversa 

que têm com o novo chefe de polícia. Nesse diálogo, os policiais chegam ao local onde foi 

encontrado Mughal, chefe da gangue rival, assassinado no início do filme, e são questionados 

por seu superior. 

 

DEVSARE: Quem é responsável por isso?  
PUROHIT: A polícia não é, Senhor... 
DEVSARE: Onde vocês estavam na hora do crime? 
PUROHIT: Trabalhando, Senhor… 
DEVSARE: Então, poderiam ter impedido isso. 
PANDIT: As coisas teriam piorado. O equilíbrio de poder é crítico nesta 
cidade. 

                                                           
193 “Fire must fear water.” (MAQBOOL, 2004).  



240 
 

PUROHIT: O fogo teve temer a água. 
PANDIT: Sem mover um só músculo, conseguimos extinguir uma gangue 
inteira, Senhor... 
PUROHIT: E quem quer que tenha restado está do nosso lado.  
PANDIT: Quer dizer, sob nosso controle. É bem mais fácil controlar uma só 
gangue, Senhor...194 (MAQBOOL, 2004).  

 

A forma sarcástica com que falam com o chefe, além da total falta de constrangimento 

em admitir que se recusaram a cumprir suas obrigações, comprovam o cinismo com que 

Pandit e Purohit encaram suas tarefas, atestando, ainda, sua ausência da responsabilidade e o 

deboche para com a ordem social.  

A problematização de fronteiras entre aparência e realidade é, ainda, explorada por meio 

da caracterização de Jahangir/Abbaji. O Duncan de Shakespeare é definido como homem 

benevolente, um rei “doce no emprego de seu poder” e “puro nas suas altas funções”195 

(SHAKESPEARE, 1995a, p.488). Jahangir, todavia, sendo um criminoso, não poderia ser 

descrito como bondoso. A despeito disso, são poucos os momentos em que o personagem 

participa, de forma direta, de ações que impliquem o uso de violência, uma vez que são seus 

muitos capangas os responsáveis por “sujarem as mãos”. Há, no entanto, pelo menos três 

momentos em que podemos conferir a agressividade, prepotência e arrogância de Jahangir em 

ação. No primeiro deles, Jahangir mata seu cunhado Asif, quando descobre que ele atraiçoou 

um dos seus. Em outro momento, Jahangir é procurado por um desafeto de Bhosle, o político 

que seu grupo criminoso apóia no parlamento, que busca ocupar seu lugar. Ofendido com a 

proposta, Jahangir agride o rapaz, forçando-lhe a comer um petisco que havia rejeitado 

anteriormente. Como último exemplo, há a cena em que, desejando impressionar Nimmi e a 

atriz de Bollywood, sua mais nova namorada, Jahangir obriga um de seus empregados, 

Usman, a tirar a camisa e a ingerir bebida alcoólica. Sendo um muçulmano, Usman demonstra 

todo seu incômodo em atender ao pedido do patrão, mas, sua tímida recusa, logo é vencida 

pela postura ríspida de Jahangir, que se compraz com a subserviência do criado.  

                                                           
194 “DEVSARE: Who is responsible for this? 
PUROHIT: Sir, not the police. 
DEVSARE: Where were you two at the time of the crime? 
PUROHIT: On duty, Sir… 
DEVSARE: Then you could have stopped it. 
PANDIT: Things would have escalated. The balance of power is critical in this city. 
PUROHIT: Fire has to fear water. 
PANDIT: Without moving a muscle we managed to wipe out an entire gang, Sir… 
PUROHIT: And whoever’s left is on our side. 
PANDIT: I mean, under our control. It’s far easier to control one gang, Sir…” (MAQBOOL, 2004).   
195 “Hath borne his faculties so meek, hath been 
So clear in his great office, […].” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 975).  



241 
 

Excetuando-se esses episódios, o “poderoso chefão” procura demonstrar, inversamente, 

grande apego a seus colaboradores. São muitas as cenas em que Jahangir é apresentado como 

detentor de um agudo senso de lealdade. Antes de matar Asif, por exemplo, Jahangir lamenta 

para o cunhado, ter depositado sua confiança em quem não merecia e exige que o traidor atire 

nele. Com essa atitude, Jahangir insinua, fingidamente, que mesmo tendo sido enganado, 

jamais poderia agir de maneira semelhante. Em outra cena, quando Maqbool, transtornado 

pela bofetada recebida de Devsare, ameaça matar o policial, Jahangir pede que o empregado 

se acalme e oferece seu próprio corpo para receber a agressão. Além da oferta, o chefe não 

deixa de lembrar a Maqbool, que ele tinha passado pela maior humilhação, pois tinha sido 

preso. É fácil concluir, então, porque o criminoso é conhecido, não apenas pelos empregados, 

mas todo o povo da cidade, como Abbaji, isto é, “pai”.  

Não se pode ignorar, entretanto, que o texto fílmico também mostra muitas pistas da 

hipocrisia de Jahangir/Abbaji. Por algumas vezes, a voz mansa e a feição calma, não passam 

de um mascaramento dos sentimentos de Jahangir, que, aos poucos, vão sendo deslindados. 

Na visita que Jahangir faz a Boti, com o intuito de descobrir que traiu sua confiança, saúda o 

inimigo e lamenta a morte de seu pai, qualificando-a de uma perda irreparável, quando, na 

verdade, havia sido o mentor do crime. Em outra situação, convidado para estender os 

negócios para outras terras, recusa a oferta bilionária, alegando que seu conhecimento dos 

“negócios” estão restritos à área em que vivem, quando, o real motivo para a rejeição do pacto 

é sua falta de confiança no parceiro. É, ainda, emblemática, a transferência da chefia de 

Bollywood para Maqbool. Em face da fama negativa de Bollywood, considerado um lugar 

vicioso e infestado por pessoas de caráter duvidoso, a “herança” de Maqbool é um verdadeiro 

“presente de grego”. Portanto, a atitude de Jahangir, que tenta dar a entender ser a transmissão 

do controle das operações em Bollywood, um prêmio pelos bons serviços prestados, não passa 

de hipocrisia.  

O papel de Jahangir assume a forma de uma figura paterna. Nesse ponto, existe uma 

relação com o texto shakespeariano, uma vez que Lady Macbeth também admite ver Duncan 

como seu pai. Ocorre que, em Maqbool, essa caracterização é imprópria, pois Abbaji somente 

se importa, de fato, consigo mesmo. Na festa de noivado de Sameera, lembrado por Kaka do 

dia de seu próprio casamento, Abbaji relembra a morte daquele que foi, para ele, um pai: Lalji 

bhai. Alegando sentir muita falta do grande amigo, Abbaji chora e lamenta que a intervenção 
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da polícia, na figura do ACP196 Morya, tenha levado à morte de seu mentor. Jahangir 

comenta, então, acerca de impossibilidade de se confiar na polícia. 

 

KAKA: Ele não estaria satisfeito, se estivesse aqui hoje? 
ABBAJI: Nem me lembre disso, Kaka... Me sinto órfão sem ele... (Olhando 
para Pandit e Purohit) Vocês não são confiáveis. Aquele delegado Morya... 
Lalji bhai o considerava um irmão. Aquele filho da mãe arrebentou as 
costelas dele. (chorando) 
KAKA: Não, Abbaji… Hoje não… Hoje é um dia de festa.197 (MAQBOOL, 
2004).  

 

Todavia, sua representação, apesar de convincente, não engana a todos. Pandit percebe 

que a história de Abbaji parece confusa e procura envenenar Maqbool, levantando as 

suspeitas sobre as boas relações entre Abbaji e Lalji bhai. Na concepção de Pandit, com a 

morte dos outros envolvidos, a versão de Abbaji é a única, logo, no caso de ser uma mentira, 

não há como provar o contrário. Ao que tudo indica, Abbaji voltou-se contra sua própria 

figura paterna, ou seja, Lalji bhai, que assassinou, no intuito de tomar sua posição.  

Desconfiado da sinceridade de Abbaji, Pandit acredita, porém, em seu talento para mentir. Por 

isso, supõe que ele seria um ator de sucesso. 

 

PANDIT: Se não estivesse no submundo, teria sido um grande astro do 
cinema. Abbaji, que ator! Havia três pessoas no cômodo... Lalji bhai, 
delegado Morya e Abbaji. Só ele saiu de lá vivo. Adivinha quem é o traidor? 
A polícia. E quem é a vadia? A polícia.198 (MAQBOOL, 2004). 

 

Entendemos, portanto, que o desmascaramento de Abbaji é uma das mais fortes razões, 

senão a principal, para o convencimento de Maqbool da “necessidade” de assassinar seu 

“chefe”. Não se pode menosprezar, ainda, que as intervenções de Pandit e Purohit, além da 

constante chantagem emocional de Nimmi, com todas as suas insinuações, constituem 

aspectos importantes para a persuasão do personagem. Assim, com a noção de lealdade 

“familiar” abalada, Maqbool passa a cogitar a viabilidade de fazer o poder mudar de mãos 

mais uma vez, tomando para si a coroa de “rei dos reis”. Em meio a essas descobertas de 

                                                           
196 “Assistant Commissioner of Police.” 
197 “KAKA: Wouldn’t he have been pleased if he were here today? 
ABBAJI: Don’t remind me of him Kaka... Feel orphaned without him. (Looking to Pandit and Purohit) You 
people just can’t be trusted. That ACP Morya... Lalji bhai considered him his own brother. The bastard blew his 
ribs away.  
KAKA: Abbaji, don’t... Not today… Today’s a festive day.” (MAQBOOL, 2004).  
198 “PANDIT: If he hadn’t been in the underworld, he would’ve been a great film star. What an actor Abbaji is! 
There were three people in the room… Lalji bhai, ACP Morya and Abbaji. Only he came out alive. Guess who’s 
the traitor? The police. Who’s the bitch? The police. (MAQBOOL, 2004).  
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Maqbool, a ocasião se apresenta para, mais uma vez, perceber a conexão da oposição 

aparência/verdade com diversos aspectos da narrativa. A ideia de “família” sofre um poderoso 

golpe com a constatação de que essa noção foi apenas uma ficção engendrada para garantir 

poder e proteção a Abbaji. Torna-se patente, então, que os laços consanguíneos garantem os 

verdadeiros vínculos entre as pessoas. Para decepção de Maqbool, apesar de todos os anos de 

dedicação, será o marido de Sameera que passará a comandar a organização.  

Suddhaseel Sen (2009) lembra, com propriedade, que diversamente da peça, e de outras 

traduções cinematográficas, a adaptação de Bhardwaj retarda bastante o momento do 

assassinato. O diretor/roteirista opta por enfocar, demoradamente, toda uma trama de relações 

entre os personagens, especialmente a natureza dos liames que enredam Abbaji e Maqbool. E, 

da mesma maneira que Abbaji engana todos com sua figura paternal, existem momentos em 

que o filme enfatiza o fingimento de Maqbool. Há várias cenas em que se destaca a confiança 

de Abbaji em Maqbool, tendo duas delas ocorrido por ocasião do noivado de Guddu e 

Sameera. Quando chega à casa de Maqbool, local da festa, Abbaji vai ao encontro de do 

empregado que, naquele instante, ajuda nos preparativos da comida. O chefe demonstra, 

então, toda sua comoção com o interesse e dedicação de seu colaborador. Durante a festa, em 

outra demonstração de confiança no empregado, Abbaji dispensa a presença do guarda-costas, 

declarando que aquela era a casa de Maqbool, logo, ali ele estaria tão seguro quanto no útero 

da mãe.  O que Abbaji não poderia supor era que estava prestes a ser “tirado antes do tempo 

do ventre materno”199 (SHAKESPEARE, 1995a, p. 525).200 

Em face desses vínculos tão fortes, mesmo tendo decidido dar cabo da vida de Abbaji, 

Maqbool sofre enormemente para realizar o ato. Quanto a esse aspecto, podemos verificar a 

ligação que se firma entre a leitura de Spurgeon (2006), anteriormente comentada, e a 

montagem do filme. De acordo com Spurgeon, o texto shakespeariano confere acentuado 

destaque ao contraste entre luz e sombra, apresentando uma série de trechos em que a 

claridade representa a virtude, e a sombra, o vício. Para a autora, a extensão natural desse 

simbolismo está resumido na fala de Macduff ao comunicar a morte de Duncan: “[a]proximai-

vos do quarto que ficarei cegos diante de uma nova Górgona”201 (SHAKESPEARE, 1995a, p. 

494). Dessa forma, a morte do rei representaria algo tão horrível que poderia deixar cegas as 
                                                           
199 “MACDUFF 
[...] from his mother’s womb 
Untimely ripped.” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 992). 
200 Na peça, a expressão refere-se a Macduff e não a Duncan.  A despeito disso, não deixa de ser uma alusão 
interessante. 
201 “MACDUFF 
Approach the chamber and destroy your sight 
With a new Gorgon. […]” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 978). 
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pessoas que presenciassem a cena, ou poderia indicar, ainda, que somente na escuridão a 

morte de um monarca poderia ser levado a termo. Maqbool confirma essa interpretação, como 

podemos constatar pela sequência de imagens que antecedem a execução de Abbaji. A 

montagem dispõe as imagens de modo a separá-las por uma tela escurecida. Numa sequência 

de cortes em que se alternam luz e sombra, são compostos os momentos finais do líder 

contraventor.  

 

 (Figura 56)  
Oposição luz/sombra nas últimas imagens antes do crime 
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Ainda no que se refere a essa sequência, podemos perceber uma relação entre o 

contraste luz/sombra e o tempo, no momento do crime. Tal como em Macbeth, em que 

Lennox descreve a noite do assassinato como assustadora, com muitos ventos e alarido de 

aves, em Maqbool, uma das empregadas comenta que a noite estava estranha, pois a chuva 

não era comum naquela época do ano. A mudança do tempo indicaria, então, que algo de 

terrível estaria para acontecer, algo contrário à ordem “natural” das coisas. Portanto, a chuva, 

e toda conotação negativa que ela carrega nessa circunstância, seria representada, 

imageticamente, nos momentos anteriores ao crime, pela alternância constante entre luz e 

sombra, como se estivesse ocorrendo um temporal com muitos relâmpagos.  

Dessas muitas imagens exibidas antes do crime, duas são emblemáticas. Numa delas, 

Maqbool adentra o quarto, encontrando Nimmi e Abbaji na cama, cobertos por um 

mosquiteiro (figura 56, I). O véu diáfano, que circunda os dois personagens, parece estar ali 

para lembrar que essas pessoas devem ser protegidas, ao invés de atacadas. O desrespeito ao 

limite imposto pelo véu significa, portanto, a invasão de uma esfera proibida. Ao mesmo 

tempo, do ponto de vista de Nimmi e Abbaji, demonstra que ambos estão enredados numa 

situação da qual não podem fugir. Dali, Abbaji somente sairá para a morte, Nimmi, por sua 

vez, estará enleada nas consequências do crime, até seu próprio fim. A outra imagem que se 

mostra carregada de simbolismo é aquela em que, após o tiro de Maqbool, o sangue de Abbaji 

espirra no rosto de Nimmi (figura 56, M). Essa cena alude a outro momento, do início do 

filme, em que o policial Purohit, ao atirar no criminoso que mantinha como refém, mancha 

com sangue, inadvertidamente, o mapa astrológico da cidade, indicando, com isso, o rastro de 

violência que seria deixado em Mumbai. Assim, o sangue que respinga no rosto de Nimmi é 

uma forma de representar o quanto as consequências do crime repercutirão em sua vida, com 

muitas disputas e mais derramamento de sangue.  

O cenário de Maqbool, a cosmopolita cidade de Mumbai, chama nossa atenção para as 

diferenças culturais e étnicas, que colaboram na formação da Índia, abrindo espaço para a 

discussão de outros temas profundamente relacionados a essa sociedade. Para David Mason 

(2009), o filme é erigido, engenhosamente, sobre um assunto extremamente presente no 

contexto social indiano: as disputas religiosas. Segundo o autor, a rivalidade entre hindus e 

muçulmanos tem sido um dos maiores impedimentos para a paz e a estabilidade da Índia, nas 

últimas décadas. São inúmeros os atentados graves, as chacinas e as explosões que têm 

atingido fiéis de ambas as religiões, o que, na perspectiva de Mason, permite-nos estabelecer 

uma correlação entre a Índia contemporânea e a Inglaterra elizabetana, período de intensas 

disputas entre católicos e protestantes.  
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Porém, se o diálogo com o contexto religioso, na peça shakespeariana, permaneceu 

parcialmente oculto, na adaptação de Bhardwaj, foi explicitamente enfocado. Em Macbeth, 

observamos apenas uma referência à conspiração da pólvora e a seu líder, o jesuíta Henry 

Garnet. Há, ainda, a menção clara às bruxas e à feitiçaria, o que, de alguma maneira, 

tangencia o assunto. Não existe, contudo, uma alusão manifesta a católicos e protestantes. Em 

Maqbool, diversamente, caracterizações, costumes e festas associadas a grupos religiosos são 

expostos. Sendo assim, uma nova contraposição, hinduísmo/islamismo, é concebida e 

explorada.  

A gangue de Abbaji é formada, notadamente, por muçulmanos. Além do figurino, é 

possível perceber vários indícios que apontam para o islamismo. Logo no inicio do filme os 

personagens participam de uma comemoração religiosa. Nos momentos de prece – como na 

manhã após o início do romance entre Nimmi e Maqbool, ou, ainda, no funeral de Abbaji – 

também é explicitada a “filiação” religiosa ao islamismo. Em outra cena, em que os 

criminosos caminham pelas ruas, no local onde ocorre o festival, podemos ver várias 

bandeirinhas do islã penduradas. Há, também, uma sugestão de cerimônia de sacrifício de 

animal, quando Nimmi, numa atitude bastante significativa, coloca em si mesma um colar de 

flores utilizado pelo bode que será sacrificado, marcando sua posição de imolada (MASON, 

2009).  

O número de personagens hindus é consideravelmente menor, embora suas funções no 

filme sejam de grande realce. São hindus, por exemplo, os policiais atrapalhados Pandit e 

Purohit, cujos penteados indicam devoção a Vaishnava (MASON, 2009). Similarmente, 

Kaka, fiel empregado de Abbaji, e seu filho, Guddu, evidenciam uma fé contrária à da maioria 

dos personagens. Por fim, também podemos citar Boti, o gangster que escapa da morte em 

duas oportunidades, pela traição a Abbaji, no início do filme, e depois, por esconder Guddu, 

quando a disputa com Maqbool foi deflagrada. As alusões ao hinduísmo não estão somente 

nos personagens, mas, ainda, no diagrama astrológico e no conceito do dharma, 

frequentemente invocado pelos policiais.  

Devido à convivência – e, em alguns casos, até mesmo à colaboração, entre os 

personagens de religiões diferentes – a versão de Bhardwaj parece revelar, portanto, que, 

nesse enredo, hindus e muçulmanos harmonizam mútuos interesses e carências. Todavia, a 

percepção de Maqbool como obra que destaca a cooperação entre hindus e muçulmanos pode 

ser questionável. Para Manson (2009), o subtexto religioso do filme apresenta uma clara 

valorização do hinduísmo. O autor lembra que, em sua maioria, os criminosos são 

muçulmanos envolvidos em toda sorte de comportamentos reprováveis: vinganças, agressões 
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físicas, mortes, extorsão, uso de bebidas alcoólicas e sexo sem casamento. Os hindus, por seu 

turno, representados, principalmente, por Pandit e Purohit, são uma força muito poderosa. Sua 

função de promotores do equilíbrio universal garantiria aos personagens até mesmo o controle 

do destino de todos. Nas palavras de Manson (2009), os policiais seriam os “agentes do poder 

divino, poupando o mundo de um desequilíbrio do mal.”202 

Na mesma esteira, Suddhaseel Sen (2009) acredita existirem alguns elementos que 

endossem a percepção de que o subtexto religioso, nessa tradução, é antimuçulmano. O autor 

lembra que os hindus Kaka e Boti, apesar de gansgsters, são aqueles que se mostram mais 

leais. Kaka é o único, dos antigos colaboradores de Abbaji, que se recusa de imediato a apoiar 

Maqbool. E Boti, mesmo tendo tido seu pai executado por ordem de Abbaji, quando aceita 

juntar-se ao grupo, é fiel ao patrão até o fim. Sen também cita Kalyani Chadha e Anandam 

Kavoori para quem o cinema produzido em Bollywood, mais recentemente, tem apresentado, 

constantemente, os muçulmanos como o demonizado “Outro”. O comentário parece muito 

interessante, se pensarmos que a indústria de cinema de Mumbai é gerenciada, 

majoritariamente, por muçulmanos.   

Por outro lado, a leitura que observa, subliminarmente, uma valorização do hinduísmo 

não parece dar-se conta de que a caracterização de Pandit e Purohit não é nada favorável aos 

hindus. A dupla, teoricamente responsável pelo equilíbrio de forças no mundo, é corrupta, 

preguiçosa, mentirosa e, às vezes, violenta. E, uma vez que os personagens representam a 

força do Estado, podem fazer concluir que não há alternativa plausível contra o submundo do 

crime. É mais provável, portanto, que o subtexto religioso engendrado por Bhardwaj não 

objetive privilegiar qualquer dos lados, mas indicar que, em circunstâncias tão complexas, não 

podemos perceber os conflitos entre as partes de maneira tão redutora e maniqueísta.  

Esse viés religioso também irá articular, no filme, uma discussão acerca dos limites 

entre as experiências sagradas e profanas. Elencamos, previamente, exemplos de cenas em 

que existem alusões a práticas religiosas de muçulmanos e hindus. No entanto, a religião 

professada não parece guiar completamente o comportamento dos personagens, uma vez que  

é possível identificar situações em que essas esferas do sagrado/profano se interceptam e se 

confundem. Um exemplo, dentre os vários mostrados em Maqbool, é o que envolve a religião 

e a natureza da atividade exercida pelas organizações criminosas. O ramo de atuação do grupo 

de Abbaji, aliado ao próprio estilo de vida do “chefão”, estão longe de representar um 

comportamento desejável para um muçulmano. Porém, isso não impede que os personagens 

vivenciem momentos em que sua fé convive com uma postura frontalmente contrária. Assim, 
                                                           
202 “[…] agents of divine power, easing the world of an imbalance of evil.” (MASON, 2009).  
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Nimmi, uma mulher que vive uma relação “ilegítima”, do ponto de vista de sua religião, 

deseja criar um novo vínculo amoroso, dessa vez, com um amigo de seu atual “companheiro”. 

Para tanto, suplica aos céus a concretização desse segundo relacionamento. Outro exemplo de 

contradição e de falta de nitidez entre o sagrado e o profano pode ser observado no 

comportamento do guarda-costas de Abbaji. Usman, na cena do festival religioso, aparece 

dançando como se estivesse em transe, fazendo parecer ser um fiel devotado. Também rejeita 

o uso de bebida alcoólica, como constatamos, em outro momento. Contudo, a despeito de 

tudo isso, é um matador profissional.  

A versão de Bhardwaj ainda organiza, muito claramente, a contraposição entre as 

esferas do sagrado e do profano. A fluidez entre tais espaços mostra-se bastante evidente na 

forma com que a experiência amorosa é tratada, no filme. Durante a peregrinação religiosa, 

em um dos momentos musicais, um grupo executa uma canção religiosa. Enquanto se escuta a 

música, são encadeadas imagens dos peregrinos e dos personagens. De início, logo 

concluímos que, naquele momento, os campos do divino e do humano irão confluir. Algumas 

tomadas mostram, com a câmera posicionada em plongée, as imagens dos peregrinos, como 

se fosse um olhar divino para o mundo (figura 57), outras exibem o oposto, ou seja, imagens 

com o ângulo em contre-plongée, remetendo ao olhar do homem para Deus (figura 58). E, 

entre o céu e a terra, dezenas de homens e mulheres que caminham, com ar desvalido e 

suplicante. Nesse ambiente, misturados na multidão, assomam os rostos de Maqbool e Nimmi 

que, igualados aos demais, parecem sofrer e pedir. Precisamente nesse instante, vislumbramos 

o encontro entre o plano espiritual (adoração divina) e humano (amor carnal) e entendemos 

como os personagens percebem a experiência amorosa.   

 

(Figura 57) (Figura 58)  
Olhar divino Visão humana 
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Nas cenas da peregrinação, podemos ver os vínculos amorosos que conectam os 

personagens, ao mesmo tempo em que rendem homenagens à divindade. Sendo assim, 

podemos concluir que, no filme, existe uma correlação entre o amor humano e a adoração, o 

pecaminoso, escuso e o puro. O amor, mesmo quando vivido clandestinamente, é como uma 

experiência espiritual, que exige nossa reverência para lhe render devoção.  

A canção, apesar de ser de cunho religioso, encaixa-se, perfeitamente, nas tramas 

amorosas vivenciadas.  

 

Estamos face a face 
Oh, veneração dos meus olhos 
Este é o solo sagrado do amor 
Onde ninguém pode ofender 
Portanto, curve sua cabeça 
E ofereça preces em reverência 
Estamos face a face 
Oh, veneração dos meus olhos 
Conceda-me apenas este favor 
Que quando eu cair a seus pés 
Posso nunca mais me erguer novamente 
Que minha vida siga seu curso 
Conceda-me apenas um vislumbre 
Pois, embora você esteja à minha frente 
Você está oculto, velado 
Não percebe minha angústia 
[...] 
Conceda-me apenas um vislumbre 
Que eu posso dedicar minha vida 
E derramá-la em você 
Conceda-me um vislumbre 
Pois sem você minha vida não tem sentido 
E minha oração não tem consistência 
Uma vida não tem sentido 203 (MAQBOOL, 2004). 

                                                           
203 “We stand face to face 
O worship of my eyes 
This is the sacred ground of love 
Where none may commit offence 
Therefore, bow down your head 
And offer prayers in reverence 
We stand face to face 
O worship of my eyes 
Grant me but this favor 
That when I fall at you feet 
May I never rise again 
May my life run its course 
Grant me but one vision 
For though you are before me 
You are hidden, veiled 
Unaware of my anguish 
[…]  
Grant me but one vision 
That I may dedicate my life  
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Assim, os versos que dizem “[...] embora você esteja à minha frente/ Você está oculto, 

velado / Não percebe minha angústia” ilustram tanto o romance de Sameera e Guddu, quanto 

o de Nimmi e Maqbool.  Já o verso que fala em “cair a seus pés” remete, além da situação de 

Nimmi e Maqbool – na qual Nimmi machuca o pé para contar com os cuidados do amado – à 

cena em que Abbaji beija, devotadamente, o pé machucado da amante, causando surpresa e 

desconforto a todos.  

Nessa sequencia musical, são apresentadas, portanto, as histórias de amor que, 

entrelaçadas, funcionam como pano de fundo do enredo principal: Macbeth/Maqbool. Os 

romances entre Maqbool e Nimmi, além do envolvimento de Guddu e Sameera, são 

fundamentais para criar as condições de existência desse enredo. Assim, remetendo, 

parcialmente, ao conhecido recurso shakespeariano da peça dentro da peça, Bhardwaj também 

insere, no filme, outra(s) história(s). A ideia de que assistiremos a narrativas que se imbricam 

é simbolizada por imagens que dão a impressão de estarem sendo projetadas em um cinema. 

Nessas imagens, vemos, emolduradas por uma borda preta, primeiramente, as figuras de 

Maqbool e Nimmi (figura 59), indicando os primeiros movimentos dessa história de romance 

e, em outro momento do filme, na noite do assassinato, a entrada da casa de Maqbool (figura 

60), local onde se desenrola a história de crime e traição.  

 

 (Figura 59) (Figura 60)  
“Projeção” da história de amor Casa de Maqbool: foco no enredo de traição 

  
 

Em face desse redimensionamento do texto shakespeariano, de modo a abranger 

elementos pertencentes ao cinema indiano, muitos aspectos da peça foram forçosamente 

abandonados. Contudo, vale lembrar uma série de referências indiretas à obra shakespeariana  

recriadas de forma inventiva. Dessa maneira, a cena da peça em que as bruxas, em volta do 

                                                                                                                                                                                     
And shower it over you 
O grant me one vision 
For without you my life has no meaning 
And my prayer has no substance 
A life without meaning”. (MAQBOOL, 2004).  
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caldeirão, preveem o futuro de Macbeth, é substituída pelo momento que, em volta do 

caldeirão, Maqbool e seus empregados preparam a comida do noivado. Suddhaseel Sen 

(2009) ainda lembra, com pertinência, que o solilóquio da adaga, em que Macbeth acredita 

ver o objeto em sua frente, é transformado, no filme, em uma poça imaginária de sangue, que 

Maqbool manda seu empregado limpar. O sangue resultante da morte de um animal já tinha 

sido removido, mas Maqbool, perturbado por seus pensamentos, segue vendo a mancha 

vermelha que, obviamente, faz com que imagine o próximo sacrifício.  

Em sentido semelhante, Trivedi (2009) encontra algumas correspondências indiretas 

entre Macbeth e Maqbool. Em Macbeth, o general Macduff, tendo fugido da Escócia por 

suspeitar que seria morto, vai ao encontro de Malcolm, o príncipe usurpado, tentando 

conclamar uma reação aos desmandos de Macbeth. Nessa fala do personagem, reverbera uma 

ideia que, segundo Spurgeon (2006), perpassa toda a peça, isto é, a percepção de que sons 

ecoam por vastas regiões. Macduff afirma que “[...] cada nova aurora, são novas viúvas que 

gemem, novos órfãos que choram, novas dores ferem a face do céu, que retumba, como se, 

sofrendo com a Escócia, lançasse com ela um mesmo grito de dor”204 (SHAKESPEARE, 

1995a, p. 513). Para Trivedi (2009), essa ideia é reescrita, em Maqbool, na cena em que 

Sameera é procurada por Maqbool, que finge lamentar o fim de seu noivado com Guddu. A 

jovem lança, então, contra o antigo capanga do pai, gritos de ódio e desesperança. 

Cumpre, ainda, comentar, a transformação pela qual passa uma das mais importantes 

profecias das bruxas, segundo a qual, Macbeth somente poderia ser vencido se o bosque de 

Birnam marchasse contra ele. O texto de Bhardwaj vai remodelar a predição, fazendo-a ser 

proferida em um tom incrivelmente sarcástico pelos policiais/feiticeiros. 

 

MAQBOOL: Vou afundar ou velejar? 
PANDIT: Se o mar vier até sua casa, então você vai afundar... Obviamente, 
afundar.  
PUROHIT: O mar vir até sua casa? Ele virá andando, ou será conduzido em 
um carro? 
PANDIT: Por quê? Ele também pode vir de avião. 
PUROHIT: Ele vai até a casa, vai tocar a campainha… 
PANDIT: Ding dong. Ding dong. 
PUROHIT: Olá. Miyan está em casa? 
PANDIT: Quem é? 

                                                           
204 “MACDUFF 
[...] Each morn 
New widows howl, new orphans cry, new sorrows 
Strike heaven on the face that it resounds 
As if it felt with Scotland and yelled out 
Like syllable of dolour.” (SHAKESPEARE, 2005c, p. 987). 
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PUROHIT: Sou eu, senhor, o mar… Venho de longe para afundar você... O 
mar virá para te afogar. Antes que ele venha até você, você se chocará contra 
o mar.205 (MAQBOOL, 2004). 

 

Nos momentos finais de sua fuga, ao fim do filme, Maqbool é mal sucedido ao fazer um 

contrabando pelo mar e tem sua casa cercada e invadida por Devsare, agora chefe da divisão 

que protege a costa indiana. Dessa forma, a profecia se realiza e o “mar”, ou os 

“marinheiros”, adentra a casa do enfraquecido chefe criminoso. Maqbool ainda tenta uma 

saída pelo ar, mas antes de chegar ao aeroporto, é abatido por Boti.  

Por fim, registramos nossas reflexões no tocante a uma das mais notórias oposições 

relacionadas à peça: a antinomia ordem/caos. Conforme frisamos na subseção, quando 

também examinamos uma tradução que reescrevia Macbeth em um contexto de crime, parece 

inapropriado pensar em um retorno à ordem, quando falamos de um ambiente de violência e 

desarmonia. A morte de Maqbool e de todos os seus colaboradores, seguidas pela sugestão de 

que Guddu e Boti serão os novos chefes não constituem propriamente um alento. Ao 

contrário, indicam o caráter cíclico do poder e da violência: rei morto, rei posto. Por isso, 

Suddhaseel Sen (2009) declara que do ponto de vista social, não há, na versão de Bhardwaj, 

uma transformação da anarquia para a ordem.  

Vale explicitar, contudo, que, diferentemente de Abbaji e de Maqbool, que se voltaram 

contra uma figura paterna, é Boti quem, ao fim do filme, assassina Maqbool. Logo, embora 

seja forçoso admitir o padrão cíclico das brigas por poder, existe uma ruptura no concernente 

ao tipo de morte. Abbaji e Maqbool abatem pessoas que lhes depositavam profunda 

confiança, mas Maqbool é morto por alguém em que não tinha qualquer confiança e de quem 

não esperava apreço. É importante manifestar, ainda, que o bebê de Maqbool é levado por 

Guddu e Sameera. O fato revela que, de alguma maneira, existe espaço para a compaixão e 

humanidade nesse universo criminoso. Nesse sentido, Suddhaseel Sen (2009) acredita que 

existe uma nota positiva do ponto de vista pessoal, pois Guddu e Sameera demonstram a 

capacidade de transcender as rivalidades pessoais e de grupo, apontando para um futuro mais 

esperançoso.  
                                                           
205 “MAQBOOL: Will I sink or sail? 
PANDIT: Now, if the sea comes up to your house, then you’ll sink… Obviously sink. 
PUROHIT: The sea will come up to the house? Will it come walking or will it be chauffeured in a car? 
PANDIT: Why, it can also take a plane. 
PUROHIT: It will visit the house, ring the bell… 
PANDIT: Ding dong. Ding dong. 
PUROHIT: Hello. Is Miyan home? 
PANDIT: Who’s there? 
PUROHIT: Sir, it’s me, the sea… Have travelled from afar to drown you. The sea will come to drown you. 
Before it comes to you, you crash into the sea.” (MAQBOOL, 2004).  
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A despeito de nossa proposta de análise ter-se atido, principalmente, à reescritura das 

contraposições e relações intertextuais entre Maqbool e os outros textos a que a obra alude, 

acreditamos que uma reflexão mais abrangente faz-se necessária. Maqbool, tal como um dia 

fez o teatro pársi, mescla as tradições locais com um texto do colonizador. A maneira de 

constituição do filme pode ser compreendida, então, como uma apropriação que visa 

confrontar, ou se reconciliar, com uma identidade colonial, num processo de hibridismo. Uma 

vez que o império britânico identificou Shakespeare como um dos maiores poetas e 

dramaturgos, aquele capaz de unificar culturas, em face da “universalidade” e “superioridade” 

de sua obra, a atitude revisionista pode se estabelecer como forma de contestação. Ao mesmo 

tempo, é preciso considerar que, a simples escolha dessa obra, para servir como resistência à 

cultura do colonizador, reforça a importância do próprio texto que objetiva questionar. Nesse 

aspecto, a reescritura de Macbeth, feita no período pós-colonial, com as cores da cultura 

nativa, tanto pode funcionar como resposta insolente ao “texto sagrado” do outrora opressor, 

como também sugere que o texto objeto do reexame permanece influente.  

Em sua análise do processo de “mercantilização” de Shakespeare, denominado de 

McShakespeare, Carolyn Jess-Cooke (2006) percebe as tentativas de inserção da “cor local”, 

no texto shakespeariano, como uma tentativa de “McDonaldização”, noção que implica o 

desejo compulsivo de repetição e continuação. O processo de hibridização seria, ao fim e ao 

cabo, um mecanismo de lucro. Nas palavras da autora, “o bardo é usado – tal como os arcos 

dourados – para localizar questões culturais em uma economia global e, de modo inverso, 

significar o global no local”206 (JESS-COOKE, 2006, p. 165). Em uma reformulação da fala 

de Caliban, em A tempestade (SHAKESPEARE, 2005d), a adaptação cinematográfica de 

Shakespeare não seria, portanto, exemplo de um processo em que o colonizado, tendo sido 

forçado a aprender a língua do colonizador, agora poderia usar esse conhecimento para 

insultá-lo. Na verdade, a lógica seria diversa, mais conformada com a ideia de que forçados a 

aprender a língua do colonizador, os indianos agora saberiam como lucrar.  

Bhardwaj jamais escondeu seus interesses comerciais, nem o desejo de atingir grandes 

audiências. Acreditamos, no entanto, na postura que continuamente defendemos até aqui, ou 

seja, seguimos questionando acerca da possibilidade de haver outra forma de vislumbrar o 

filme, sem que seja preciso resvalar no endosso da lógica binária que opõe ocidente/oriente, 

local/global, hegemônico/subalterno e alta cultura/cultura de massa. Por isso, não endossamos 

apreciações que se amparam na defesa das divisões estanques, preferindo, ao contrário, 

                                                           
206 “In the McShakespeare, the Bard is used – like the golden arches – to localise cultural concerns within a 
global economy and, conversely, to signify the global within the local.” (JESS-COOKE, 2006, p. 165). 
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observar os significados que se formam, exatamente, pela falta de nitidez entre essas 

fronteiras.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Em uma atitude francamente sarcástica para com as noções de autonomia e 

originalidade da literatura, o escritor Jorge Luis Borges (apud CANCLINI, 2006) afirmou, 

certa feita, que os imitadores costumam ser bem superiores a seus mestres. Segundo Borges, o 

plagiador tem a chance de, trabalhando calmamente, redigir algo já conhecido de modo mais 

inteligente. Daí porque o autor declarava que, quando escrevia, tentava “não se parecer com 

Borges, porque muita gente já faz[ia] isso melhor que [ele].” (BORGES apud CANCLINI, 

2006, p. 109). Noutra ocasião, ao refletir acerca das entrevistas de divulgação publicitária de 

suas obras literárias, o escritor argentino, evidenciando as manobras típicas da constituição do 

discurso massivo, alegadamente padronizado e repetitivo, confessou que, estando cansado de 

se repetir a todo instante, preferia dizer, a cada vez, alguma coisa diferente. Os dois 

comentários de Borges, embora pareçam conflitantes, em sua concomitante exaltação e/ou 

ironia para com as ideias de originalidade/repetição, apontam para o paradoxo que articula as 

noções de “alta cultura” e “cultura de massa”. 

Dessa forma, o autor, considerado um dos grandes ficcionistas da literatura mundial, 

congregava, em sua atividade de escritor, experiências que o relacionavam tanto a práticas 

culturais ditas hegemônicas, quanto a atividades associadas à cultura de massa. Assim, 

debochando não somente da ideia de pureza e originalidade da arte “culta”, mas, ainda, da 

padronização repetitiva identificada com os produtos culturais “massivos”, Borges evidencia a 

falta de clareza entre as fronteiras que supunham demarcar nitidamente os espaços da 

inventividade e da imitação. Em ambas as esferas da experiência estética, originalidade e 

reprodução, inovação e cópia, podem coexistir ou se alternar em um deslocamento incessante.   

A crítica borgeana à ilusória percepção do escritor como sujeito genial e absolutamente 

inventivo instituiu-se, em parte, a partir de sua própria obra. De acordo com Ricardo Piglia 

(apud CANCLINI, 2006, p. 111), “grande parte [do] jogo literário [de Borges] consiste em 

falsear dados, mesclar o real e o apócrifo, parodiar os outros e a si mesmo.” Em uma 

apreciação dessas características, relacionadas à obra do argentino, Canclini (2006) comenta 

que, apenas alguém, que supõe que tudo já foi escrito, devota sua produção para meditar 

acerca dos textos de outrem, criando personagens que se consomem na tentativa de 

compreender os significados do que leem.  

A reflexão que organizamos, a partir das observações de Borges, revela a pertinência de 

se desmistificar o sofisma do criador inspirado não apenas em relação à obra borgeana, mas 
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no que diz respeito à obra de qualquer autor. Não existe escritura original, uma vez que todo 

texto é constituído pelo diálogo com outros intertextos, não sendo possível, portanto, atingir 

uma narrativa mestra, um texto primordial. Tal constatação, entretanto, não aparta, 

completamente, a literatura do engenho e da renovação. Como vimos, Shakespeare 

reelaborou, em Macbeth, crônicas da história escocesa, notícias e eventos ocorridos no 

período de escritura da peça, como a conspiração da pólvora, além de debates acerca de 

questões muito próprias daquele período histórico, como a feitiçaria. Toda relação intertextual 

implica, portanto, interpretação, mediação e interferência de um leitor/escritor, conclusão que 

desconstrói qualquer aspiração de que textos tenham significados perenes e valor intrínseco. 

Os sentidos e a valorização das obras irrompem e findam por meio das leituras que se formam 

em contextos históricos diferenciados.   

Essas ponderações, que apresentamos e pormenorizamos ao longo de toda a tese, foram 

alvo de forte oposição, durante bastante tempo, não somente para o senso comum, mas 

também nos âmbitos acadêmico e da crítica especializada. No entanto, a partir das reflexões 

pós-estruturalistas, com a instituição de um pensamento que problematizou a propriedade e a 

inflexibilidade dos binarismos da tradição, novas formas de pensar foram articuladas, calcadas 

na multiplicidade, nas interações e nas interpenetrações de esferas e conceitos. Todo esse 

debate atingiu, diretamente, as avaliações negativas que, comumente, impingiram às 

adaptações fílmicas da obra shakespeariana os vícios da derivação, do desvio do sentido 

original e da finalidade meramente recreativa. Desnudada a improcedência de se supor uma 

hierarquia “natural”, que separaria não apenas as peças do dramaturgo, mas qualquer obra 

literária, de suas adaptações fílmicas, e desfeita a falácia do “gênio inventor”, as traduções da 

obra shakespeariana libertaram-se do julgamento que as definiam, aprioristicamente, como 

simples plágio defeituoso.  

Seguindo a trilha deixada por essas argumentações, nossa pesquisa examinou, nas 

leituras contemporâneas de Macbeth, uma característica marcante da obra shakespeariana: as 

discussões de questões elaboradas por meio de oposições, observando o redimensionamento 

dado a esses paradoxos por cineastas oriundos de diferentes contextos culturais e artísticos. 

Analisamos, similarmente, os diálogos que se instauraram entre as adaptações fílmicas da 

peça de Shakespeare e outros textos, fílmicos ou não, que com elas se relacionaram, sem 

ignorar, tampouco, os contextos históricos e sociais em que foram produzidas. 

Das diversas oposições vinculadas à peça, pudemos comprovar, nas obras analisadas, a 

reconfiguração de várias delas. Em comum, as contraposições aparência/verdade, 

masculino/feminino, ordem/caos, fertilidade/infertilidade, além da apresentação do casal 
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Macbeth, como complementação um do outro, foram constantemente evocadas. Alguns 

termos, alusões e metáforas do texto shakespeariano também são trazidos à baila em todas as 

produções fílmicas que compuseram o corpus. No entanto, mesmo com a organização dessas 

oposições e metáforas produzindo, nos filmes, significados afins aos da peça, há também, 

deslocamentos e disjunções nos sentidos gerados. Ademais, ao lado do confisco e da alusão a 

imagens e termos existentes na obra de partida, os realizadores forjaram, ainda, novas 

oposições, suscitando significações outras, articuladas com enredos, mensagens, intertextos e 

contextos de produção diferentes, conformadas com objetivos diferenciados, num movimento 

caracterizador de suplementação do texto shakespeariano. Por isso, o fato das adaptações 

fílmicas examinadas serem produtos vinculados a mídias associadas à “cultura de massa” não 

impediu que os filmes resultantes desse processo, além de repetição, apresentassem seu 

quinhão de criatividade, confirmando a prática da tradução como exercício da semelhança, na 

diferença. Em face disso, parece-nos impróprio o argumento que reduz as adaptações fílmicas 

shakespearianas apenas à noção de mercantilização e uniformização – 

McMovie/McShakespeare – ou seja, que concebe as adaptações somente como meras 

adequações a uma produção cultural imbricada à economia global. 

Não é possível negar, contudo, a posição de Shakespeare como ícone cultural, o que 

torna o autor uma importante referência, quando se deseja atrair vastas audiências. Porém, 

como frisamos, mesmo com a intenção deliberada de se utilizar o prestígio do autor, para a 

obtenção de lucro junto ao grande público, não se obsta a possibilidade de se engendrar uma 

obra que lance um olhar crítico, não somente para o drama shakespeariano, como também 

para a própria “cultura de massa”. Quanto a esse aspecto, Scoltand, P.A. (2001) e Maqbool 

(2004), películas supostamente despretensiosas, e que fazem uso de uma série de clichês do 

cinema “fabricado” para a “massa”, também conseguem conceber, muito satisfatoriamente, 

uma crítica às sociedades norte-americana e indiana, além de estabelecer diálogos permeados 

de ironias com a imagem do dramaturgo. As antigas colônias inglesas apropriam-se do texto 

anterior e reelaboram uma paródia transgressora de um dos mais proeminentes autores do 

universo do colonizador, retomando o discurso da tradição, para, simultaneamente, enaltecer e 

questionar. 

Concluímos, ainda, em nossa pesquisa, que uma atitude revisionista perpassa toda 

adaptação fílmica de obra literária, embora alguns filmes, à primeira vista, procurem 

transparecer exatamente o contrário. A versão do diretor australiano Geoffrey Wright, por 

exemplo, expressa uma incontestável preocupação em “respeitar” o texto shakespeariano. A 

despeito de inserir sua narrativa na contemporaneidade, com situações do tempo presente, 
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muito comuns em filmes de ação, Wright/Hill escrevem um roteiro atendo-se de forma mais 

próxima ao texto de partida. Todavia, a simples ação de selecionar, cortar e reestruturar as 

falas e diálogos da peça, já configura a prática da reescritura, de interferência na obra de 

partida. Ainda considerando o filme de Wright, também entendemos que é impossível escapar 

à menção a outros textos que, por sua vez, já recriaram a mesma obra. Em se tratando de 

Macbeth (2006), a referência ao filme de Roman Polanski, mais do que simples evocação, 

constitui uma resposta direta à versão prestigiosa do cineasta franco-polonês.  

Além da intertextualidade irônica com o texto shakespeariano e das relações com outras 

obras fílmicas, não necessariamente adaptações da peça, vale destacar os diálogos que se 

formam entre as traduções analisadas e os contextos de seus enredos. Na contextualização de 

Maqbool, percebemos uma sociedade em que a corrupção e o crime comandam até mesmo os 

poderes constituídos. Tal conjuntura abre espaço, ainda, para discussões de cunho étnico, 

cultural e religioso, que fazem parte da organização social indiana. A narrativa ganha, 

portanto, novas e interessantes dimensões críticas, criando em seu enredo outras nuances a 

serem apreciadas. O caráter contextual foi também salientado em Macbeth (2005), filme da 

BBC. Sendo uma obra produzida para a televisão, com o objetivo deliberado de aproximar 

Shakespeare do grande público, a adaptação buscou, manifestamente, ativar elementos 

familiares para os telespectadores. Nesse sentido, a ambientação do enredo nos bastidores de 

um restaurante de primeira linha, dirigido por um top chef, astro de um programa de culinária, 

harmoniza-se com o cenário televisivo inglês da última década, colaborando para um maior 

envolvimento do público. 

Cumpre também reiterar nossa intenção desmistificadora no que tange a idealização dos 

vínculos de Shakespeare com a “alta cultura”. Aqui, pensamos que o comentário de Vishal 

Bhardwaj, acerca de sua adaptação de Otello (Omkara), revela o quanto o teatro elizabetano, 

e, consequentemente, a obra shakespeariana, constituía-se em um espetáculo. Ao ser 

indagado, por um repórter, sobre o quanto de sua versão seria verdadeiramente 

shakespeariana, Bhardwaj (apud JHA, 2006) respondeu: “Shakespeare teria provavelmente 

escrito a peça da mesma forma que eu fiz o filme. Transformei todos os voiceovers da peça 

em telefones celulares”.
206

 Talvez o cineasta tenha, de fato, razão. 

Retomamos, assim, a crítica esboçada no título deste trabalho, e também na introdução, 

acerca do termo “gênio inventor” atribuído por Bloom a Shakespeare. Acreditamos ter 

demonstrado, com toda nossa argumentação, a impossibilidade de assentir com a perspectiva 

                                                      
206

 “Shakespeare would have probably written his play the way I have made the film. I have changed all the 

voiceovers in the play to mobile phones.” (BHARDWAJ apud JHA, 2006) 
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abraçada por Bloom de que o texto shakespeariano é “essencialmente superior” e de que 

qualquer tentativa de estudar sua obra por um viés que não o puramente estético não passa de 

um equívoco dos ideólogos do ressentimento. A denominação de “gênio inventor” somente se 

sustentaria, portanto, na circunstancia em que se percebe a “invenção” como reelaboração e 

recriação.  

Por fim, como última observação desta tese, em que nos propomos a apreciar exemplos 

de refrações do traço da ambiguidade do texto shakespeariano reescrito na 

contemporaneidade, acreditamos ser relevante sublinhar uma reflexão já apresentada, isto é, o 

papel das releituras na preservação, e ousaria dizer propagação, da obra do dramaturgo. 

Assim, as reescrituras assumem, em relação à obra de Shakespeare, uma postura paradoxal, 

uma vez que, mesmo quando criadas para confrontar e transgredir colaboram para assegurar a 

perpetuação de sua influência.  
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