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RESUMO 

 

 

Este trabalho propõe um cotejo de teorias da adaptação, a fim de realizar um exame comparativo 

entre o conto literário “Berenice” (1835), do escritor norte-americano Edgar Allan Poe e o 

primeiro episódio (denominado “Berê”) da microssérie televisiva Contos do Edgar (2013), 

dirigida pelo cineasta brasileiro Pedro Morelli. Visando a uma delimitação teórica adequada 

dos procedimentos envolvidos nessas transposições da página para a tela, os métodos 

empregados para esta investigação foram os da pesquisa bibliográfica e os da análise de 

elementos da narrativa comuns às duas obras. Com o intuito de circunscrever essas reflexões 

em torno da produção audiovisual, elegeu-se como objeto de estudo um episódio da minissérie 

brasileira Contos do Edgar (2013), cujo enredo é livremente baseado no conto “Berenice” (1835) 

de Edgar Allan Poe. Considerou-se a intertextualidade como elemento de ligação entre as duas 

obras. O distanciamento espaço-temporal e cultural entre ambas e a própria leitura que o 

audiovisual fez do literário foram aspectos de fundamental importância para esta análise. Trata-

se de um trabalho interdisciplinar cujo foco é o estudo da transposição de uma arte literária para 

uma arte de vídeo, com atenção ao processo intertextual envolvido na recriação sob a forma de 

episódio televisivo. As produções audiovisuais são performances realizadas em coautoria com 

uma série de profissionais envolvidos e que, portanto, o objeto resultante é um constructo 

estético executado com base em diversos compartilhamentos interpretativos. Portanto, as 

semelhanças e diferenças apontadas entre os dois suportes são considerados elementos 

intertextuais. O episódio audiovisual analisado também apresenta elementos relacionados ao 

conceito de carnavalização, como a profanação, o grotesco e o rebaixamento. 

PALAVRAS-CHAVE: Adaptação. Edgar Allan Poe. Narrativa. Intertextualidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This thesis aims at contrasting theories of adaptation in order to compare the literary short story 

"Berenice" (1835) by the American writer Edgar Allan Poe and the first episode (titled "Berê") 

of the television series Contos do Edgar (2013), directed by the Brazilian moviemaker Pedro 

Morelli. In order to find an appropriate theoretical procedure involved in these transpositions 

from the page to the screen, the methods used for this investigation were the bibliographical 

research and the analysis of narrative elements shared by both works. With the purpose of 

zeroing in on the audiovisual production, the object of study chosen was an episode of the 

Brazilian miniseries Contos do Edgar (2013), whose plot is freely based on the short story 

"Berenice" (1835) by Edgar Allan Poe. In this case, intertextuality can be regarded as an element 

of connection between the two works. The space-time, cultural and interpretive differences 

between the literary and the audiovisual were aspects of fundamental importance for this 

analysis. It is an interdisciplinary work, focusing on the study of the transposition of literary art 

into video art, and on the intertextual process involved in the recreation of the story into a 

television episode. The audiovisual productions are performances carried out in co-authorship 

with multiple professionals and, therefore, the resulting object is an aesthetic construct executed 

based on several interpretive exchanges. Consequently, the similarities and differences pointed 

out between the two media are considered intertextual elements. The audiovisual episode 

analyzed also presents elements related to the concept of carnivalization, such as profanation, 

grotesque and degradation. 

KEYWORDS: Adaptation. Edgar Allan Poe. Narrative. Intertextuality. 
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INTRODUÇÃO 

 

A) Tema e objeto de estudo 

 

Este trabalho busca compreender os procedimentos ficcionais, intertextuais e 

narrativos implicados na adaptação televisiva feita com base em artefato literário. O objeto de 

estudo é o episódio “Berê”, da microssérie Contos do Edgar (2013), dirigida por Pedro Morelli 

e produzida por Fernando Meirelles. Essa trata de uma adaptação de contos selecionados do 

escritor Edgar Allan Poe1, sendo o conto “Berenice” (1835) o texto de partida para o capítulo 

“Berê”. 

A adaptação intersemiótica2 , nesta dissertação, não se prende ao tratamento da 

antiga discussão sobre o valor da obra adaptada, frente à obra fonte. Por se tratar de estudo 

sobre texto literário adaptado para o audiovisual, o processo adaptativo aqui é encarado como 

um momento criativo e dialógico, o que torna a intertextualidade passível de ser analisada na 

obra de chegada, uma vez que esta é encarada como independente daquela que a originou. 

 

B) Relevância do tema e problema de pesquisa 

 

Trata-se de um trabalho interdisciplinar, 3  uma vez que pressupõe o estudo 

comparativo e o diálogo entre artes distintas: a literatura e as chamadas artes de vídeo, 

                                                 

1  Edgar Allan Poe nasceu em Boston, Massachusetts, em 1809. Aos dois anos de idade, tornou-se filho adotivo 

dos Allan, após a morte da mãe biológica, abandonada pelo pai meses antes. Recebeu boa educação e frequentou 

a Universidade da Virgínia, em 1827, onde cursou Línguas Clássicas e Modernas. Contudo, acumulou dívidas em 

jogos, perdendo assim, o patrocínio de seu pai adotivo. Após a morte da mãe adotiva e com problemas de 

relacionamento com o marido desta, foi para Baltimore, morar com uma tia de sangue. Lá conheceu sua prima, 

Virgínia,  de quem se enamorou e com quem se casou. A família era muito pobre e Poe a sustentava, precariamente, 

com os ganhos de publicações de seus manuscritos e, posteriormente, do trabalho como crítico literário. Virgínia 

morreu cedo, em 1847, deixando Poe desolado e cada vez mais dependente de bebida. Faleceu em 1849. Poeta, 

escritor, teórico e crítico literário, Poe é, hoje, reconhecido como um dos maiores nomes da literatura norte-

americana (FISHER, 2008, p. 1-11). 
2 A adaptação intersemiótica se refere à transcodificação de um sistema de signos (semiótico) para outro. Isso 

significa que as várias linguagens semióticas, como a pintura, o teatro, a fotografia, o cinema e a literatura, por 

exemplo, podem, conforme a definição de Hutcheon (2013), sofrer um processo de recriação interpretativa (p.29). 

Alguns autores chamarão esse processo apenas de intersemiose. Neste sentido, a intersemiose pode ser conceituada 

como “as relações entre diferentes linguagens, pertencentes a diferentes códigos semióticos, que se inter-

relacionam na produção artística” (MARTINS, 2006). 
3 Conforme observam Coelho e Sobreira (2017, p. 276), tratar da noção de interdisciplinaridade é uma tarefa 

bastante complexa. Por essa razão, os autores discutem alguns teóricos da área, segundo os quais, o conceito de 

interdisciplinaridade é indissociável da própria noção de epistemologia uma vez que, como esta, busca estudar e 

compreender o conhecimento em si. Nesse sentido, o termo interdisplinaridade não pode ser tomado de maneira 

unívoca pois é tão diverso, flexível e indeterminado como as formas de conhecimento. [...] A interdisciplinaridade 
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representadas aqui por fragmento da microssérie televisiva. Destaca-se que o audiovisual em 

questão é uma obra brasileira, que traz o universo do escritor Edgar Allan Poe para a realidade 

da cidade de São Paulo. Portanto, o estudo de processo adaptativo envolvendo Poe já mostra a 

importância do tema proposto. Aliado a isso, a obra de chegada é um episódio televisivo 

contextualizado ao espaço-tempo e cultura da cidade paulistana, o que demonstra que há obras 

audiovisuais brasileiras cujo estudo acadêmico é totalmente pertinente ao programa de Ciências 

Humanas. 

Por meio desta pesquisa, procura-se demonstrar, à luz dos teóricos envolvidos nas 

questões relacionadas ao intertexto, que o episódio “Berê”, de Contos do Edgar (2013) possui 

elementos intertextuais, em comparação ao conto literário “Berenice”, de Edgar Allan Poe, por 

ser um audiovisual autônomo, e não uma cópia do conto que lhe serviu de base. 

 

C) Objetivos geral e específicos 

 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar o conto “Berenice” e o episódio “Berê”, 

identificando os elementos intertextuais presentes na obra audiovisual que a relacionam com a 

obra literária. Para isso, os elementos narrativos de ambas as obras serão comparados, à luz das 

teorias relacionadas à adaptação e à intertextualidade. 

 Como objetivos específicos, os caminhos traçados para alcance do resultado 

proposto são: realizar pesquisa bibliográfica relativa à adaptação, narratologia fílmica e 

intertextualidade, com vistas ao estudo dos aspectos que envolvem a temática; rever as obras, 

analisando os aspectos intertextuais e dialógicos e a distância espaço-temporal entre elas; 

identificar a presença de intertextualidade do audiovisual com a obra literária em cada elemento 

da narrativa. 

 

D) Metodologia e organização geral do trabalho 

 

A metodologia proposta para este estudo foi a pesquisa bibliográfica, não só das 

obras analisadas, como também das principais teorias que envolvem a intertextualidade e o 

                                                 

é sempre transformadora, produzindo mutações epistemológicas e novas maneiras de se chegar ao conhecimento. 

[...] A noção de interdisciplinaridade não objetiva “implodir” as fronteiras das disciplinas em nome de um suposto 

“vale-tudo” teórico e metodológico. Essa noção busca, na verdade, conter a excessiva fragmentação e justaposição 

de disciplinas por meio da tentativa de se desenvolver uma percepção mais holística do mundo. Isso pode ser posto 

em prática de diferentes maneiras, incluindo a discussão de temas abrangentes sob a forma de projetos comuns 

entre diferentes áreas do saber, entre outros” (COELHO; SOBREIRA, 2017, p. 276). 
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processo adaptativo. A seguir, foi feita uma análise interpretativa e comparativa entre os dois 

textos, culminando com a identificação dos elementos intertextuais que ligam os dois suportes 

analisados. A dissertação, portanto, foi dividida em 3 capítulos. 

No primeiro capítulo, foram abordadas as principais teorias da adaptação, 

especialmente as que tratam da intertextualidade e outros elementos importantes da narrativa, 

tentando primar por uma apresentação cronológica das ideias surgidas quanto ao assunto. 

Também foi feita uma breve comparação entre cinema e televisão, mostrando as principais 

minisséries brasileiras que partiram de obras literárias nos últimos anos. Dentre estas, Contos 

do Edgar foi alvo de uma breve exposição, com resumo dos cinco episódios que a compõem. 

No segundo capítulo, enfocamos o conto “Berenice”, de Edgar Allan Poe. Iniciamos 

com um breve resumo do movimento romântico americano e sua fase gótica, em que o autor se 

insere. Em seguida, foi feito um resumo do enredo do conto e análise dos demais elementos da 

narrativa: personagens, tempo, espaço e narrador. Houve também destaque para a 

intertextualidade presente no conto, descrevendo as obras que dialogam com este. 

No terceiro capítulo, foi feita a análise de “Berê”, primeiro capítulo da microssérie 

Contos do Edgar. Neste capítulo, incluímos uma seção para diferenciar os conceitos de série, 

minissérie e microssérie. Também abordamos as intenções do diretor do audiovisual, ao pensar 

na adaptação dos contos de Poe para a televisão. Em seguida, fizemos o estudo dos elementos 

da narrativa comuns ao conto analisado no capítulo anterior, verificando os processos 

intertextuais presentes em cada um. 

Na conclusão, procuramos reforçar os resultados obtidos da análise intertextual do 

episódio audiovisual, em comparação com o conto literário. Buscamos também sugerir como 

este trabalho tem relevância nos estudos sobre adaptação e no perfil do programa 

interdisciplinar em Ciências Humanas. 

 

E) Justificativa do título escolhido 

 

O fato de Edgar Allan Poe fazer parte do rol dos grandes escritores estadunidenses 

no século XIX nos faz definir suas obras como clássicos literários. A palavra “clássico” aqui é 

encarada como sinônimo de obra de arte que, com o passar das gerações, tornou-se canônica 

ou paradigmática e que adquiriu importância estética e cultural para um número significativo 

de leitores nacionais e internacionais. Sabe-se que a obra de Poe demorou a ser reconhecida 

nesses moldes por seu país; apenas depois da tradução feita pelo francês Baudelaire que o norte-

americano entrou para a galeria dos principais teóricos e contistas daquele século nos Estados 
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Unidos. Todavia, não se pode negar a influência dos escritos de Poe, não só na literatura, como 

também nas demais artes, principalmente no cinema e demais produções audiovisuais. 

Em “Berenice” (1835), Poe explora os limites entre a realidade e a imaginação, 

entre a razão e a loucura, tentando penetrar na mente humana para criar situações em que o 

insano se sobrepõe ao racional, revelando a natureza do homem perturbado e o que ele é capaz 

de fazer, ao outro ou a si, quando é confrontado por seus próprios delírios. O resultado disso 

será a criação de uma atmosfera de horror, medo, terror e morte. 

Contos do Edgar (2013) homenageia o escritor norte-americano ao popularizar 

alguns de seus contos, em especial Berenice (1835) no episódio “Berê”, primeiro da microssérie. 

Popularizar, conforme a lógica implícita na carnavalização de Bakhtin, consiste em tornar os 

contos literários de Poe mais próximos da realidade, “rebaixando-os”, não no sentido de 

menosprezar, mas de fazer com que o ideal se torne humano, material, carnal. Embora o termo 

“popular” (e seus derivados) seja polissêmico, lemos a “popularização” de “Berenice” na 

recriação televisiva como um conjunto de escolhas que tentem a aproximar um texto literário 

canônico dos telespectadores não necessariamente familiarizados com a obra clássica de Poe. 

Cabe salientar que não se está querendo sugerir que o episódio seja “popular” no sentido de 

massificação até mesmo porque este foi veiculado em canal fechado a cabo, restrito a um 

número menor de assinantes em relação à TV aberta. 

O “popular” em “Berê” está no fato de a recriação televisiva — ao contrário do 

conto literário — assumir um certo tom popular em estilo kitsch. Contribuem para a ideia de 

popularização nesta adaptação específica de “Berenice” escolhas como a de Gaby Amarantos 

— uma cantora de gêneros musicais populares como o chamado “tecnobrega” — para dar vida 

a uma heroína idealizada do escritor norte-americano, a estética algo “brega” ou exagerada, a 

seleção de canções pop, a caracterização melodramática, estereotípica ou sensacionalista, e 

assim por diante. Por essa razão, acreditamos que a recriação televisiva tenta “abrasileirar” a 

obra (hoje clássica) do artista romântico americano. “Berê” traz a atmosfera gótica de “Berenice” 

para o cotidiano brasileiro, (re)criando a história, do ponto de vista de seu diretor, do olhar 

atento da câmera. O clássico é trazido para o popular4; o rigor na escrita de Poe se choca com 

a irreverência do episódio televisivo. 

 

 

                                                 

4 Reforçamos que o sentido da palavra “popular”, neste trabalho, relaciona-se, exclusivamente, ao conceito de 

rebaixamento proposto por Bakhtin: tornar real aquilo que parece ou é idealizado. 
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CAPÍTULO I 

PERSPECTIVAS ACERCA DO PROCESSO DE ADAPTAÇÃO 

 

Este capítulo se dedica à revisão de literatura relacionada às principais teorias sobre 

a adaptação do texto literário para o audiovisual, ao estudo comparativo entre cinema e televisão 

e a um breve resumo da obra televisiva Contos do Edgar (2013), composta por cinco episódios, 

dos quais “Berê” se constitui objeto de estudo desta dissertação. 

Para que se possa tratar de adaptação, é relevante relembrar algumas características 

e posições teóricas que envolvem o tratamento dado ao texto de partida e ao texto de chegada5, 

que, neste caso, são o texto literário e a obra televisiva, respectivamente. Considerando o 

surgimento das obras audiovisuais, por meio do cinema, em 1895, observa-se, conforme 

Gerbase (2009, p. 21), que este “parecia estar distante da literatura”. Isto porque os trabalhos 

iniciais dos irmãos Lumiére, da França e do norte-americano Thomas Edison, baseados em 

tecnologia fotográfica, eram apenas “‘vistas animadas’, o que hoje talvez chamaríamos de 

documentários encenados para a câmera’” (GERBASE, 2009, p. 21). 

Porém, nesses poucos mais de 120 anos de nascimento da sétima arte, passando do 

cinema mudo ao falado, do surgimento da televisão, dos grandes rolos de filme à tecnologia 

audiovisual atual, os produtores têm buscado por roteiros que sejam lucrativos e que agradem 

ao público e à crítica. Contudo, algumas obras cinematográficas e televisivas sofreram e ainda 

sofrem preconceito, oriundo de alguns diretores, cineastas e produtores, que “defendem um 

cinema mais ‘puro’ e distante (à medida do possível) das convenções literárias” (GERBASE, 

2009, p. 22). 

Segundo Carvalho (2013), “adaptar-se a uma determinada situação significa 

ajustar-se, adequar-se, acostumar-se a ela, modificar-se voluntariamente para atingir o objetivo 

proposto, enquadrar-se em um novo sistema, em um novo meio” (p. 15). Esse é o uso comum 

do termo, que pode ser utilizado em diversas situações do dia a dia. Mas, quando se trata de 

arte, a palavra que mais se encaixa no conceito de adaptação é “recriar”. Sobre isso, Stam (2008) 

define a adaptação, em arte, como uma nova leitura da obra considerada original. Conforme o 

trecho a seguir: 

 

[…] a teoria da adaptação dispõe de um rico universo de termos e tropos — tradução, 

realização, leitura, crítica, dialogização, canibalização, transmutação, transfiguração, 

encarnação, transmogrificação, transcodificação, desempenho, significação, reescrita, 

                                                 

5 Algumas expressões são utilizadas, ao longo do trabalho, para identificar, respectivamente, o texto adaptado e 

sua adaptação, como: texto de chegada e texto de partida, obra fonte e adaptação, fonte e produto gerado, etc. 
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detournement — que trazem à luz uma diferente dimensão de adaptação. O tropo da 

adaptação como uma “leitura” do romance-fonte, inevitavelmente parcial, pessoal, 

conjuntural, por exemplo, sugere que, da mesma forma que qualquer texto literário 

pode gerar uma infinidade de leituras, assim também qualquer romance pode gerar 

uma série de adaptações (STAM,2006. p, 21). 

 

No caso de adaptações audiovisuais oriundas de textos literários, Guimarães (2003) 

considera que essas “constituem um processo cultural complexo” (p. 91). Isso porque o apego 

ao chamado texto-fonte causa conflitos desde muito antes de as telas de cinema e televisão 

chegarem até nós. 

O teatro foi também seriamente atacado ao recriar obras literárias. Guimarães (2003) 

cita o clássico exemplo da ópera O guarani, de Carlos Gomes, baseada em romance homônimo 

de José de Alencar, menosprezada pelo próprio Alencar, em 1875: “acredito mesmo que muita 

gente fina que viu a ópera e drama d’O guarani ignora, absolutamente, a existência do romance, 

e está na profunda crença de que isso é alguma história africana plagiada para o nosso teatro” 

(ALENCAR, 1875, apud GUIMARÃES, 2003, p. 92). 

A mesma preocupação com a fidelidade ao original expressa por Alencar, há pouco 

menos de um século e meio, continua rondando os teatros, sets de filmagem, escritores, leitores, 

público, enfim, todos os que estão envolvidos no processo. Mas o que dizem os teóricos da 

atualidade quanto à fidelidade na adaptação? Sobre isso, Stam (2006) comentou: 

 

A linguagem convencional da crítica sobre as adaptações tem sido, com frequência, 

profundamente moralista, rica em termos que sugerem que o cinema6 , de alguma 

forma, fez um desserviço à literatura. Termos como “infidelidade”, “traição”, 

“deformação”, “violação”, “abastardamento”, “vulgarização”, e “profanação” 

proliferam no discurso sobre adaptações, cada palavra carregando sua carga específica 

de ignomínia. “Infidelidade” carrega insinuações de pudor vitoriano; “traição” evoca 

perfídia ética; “abastardamento” conota ilegitimidade; “deformação” sugere aversão 

estética e monstruosidade; “violação” lembra violência sexual; “vulgarização” 

insinua degradação de classe; e “profanação” implica sacrilégio religioso e blasfêmia 

(p. 19-20). 

 

E como explicar essa aversão ao produto gerado, que utilizou, como fonte, um texto 

literário? Stam elabora as seguintes hipóteses para as origens dos preconceitos quanto às 

adaptações fílmico-literárias: 

 

Em outros textos eu resumi esses preconceitos nos seguintes termos: 1) antiguidade 

(o pressuposto de que as artes antigas são necessariamente artes melhores); 2) 

                                                 

6 No embasamento teórico, iremos ver a palavra cinema, diversas vezes, em citações. Para o nosso propósito, o 

uso do vocábulo não interfere no estudo da obra televisiva, uma vez que a argumentação em torno da temática 

abrange também a televisão, mesmo sendo mídias distintas. 
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pensamento dicotômico (o pressuposto de que o ganho do cinema constitui perdas 

para a literatura); 3) iconofobia (o preconceito culturalmente enraizado contra as artes 

visuais, cujas origens remontam não só às proibições estatístico-probabilísticos dos 

ícones, mas também à depreciação platônica e neoplatônica do mundo da aparência 

dos fenômenos); 4) logofilia, (a valorização oposta, típica de culturas enraizadas na 

“religião do livro”, a qual Bakhtin chama de “palavra sagrada” dos textos escritos); 5) 

anti-corporalidade, um desgosto pela “incorporação” imprópria do texto fílmico, com 

seus personagens de carne e osso, interpretados e encarnados, e seus lugares reais e 

objetos de cenografia palpáveis; sua carnalidade e choques viscerais ao sistema 

nervoso; 6) a carga de parasitismo (adaptações vistas como duplamente “menos”: 

menos do que o romance porque uma cópia, e menos do que um filme por não ser um 

filme “puro”) (2006, p. 21). 

 

Pode-se refutar o levantamento feito por Stam (2006) apenas com uma frase: além 

de serem duas obras diferentes, também estão em suportes7 diferentes. Para Correia e Marques 

(2009): 

 

Seguindo os conceitos da cultura midiática, a qual se apropria de vários mecanismos 

expressivos, a enunciação em um produto pode proporcionar-lhe novo corpo e forma. 

É o caso dos textos analisados, que partem de uma matriz — o livro — e a partir de 

sua forma de enunciação e de criação reelaboram, adaptando-a a outros suportes, no 

caso o audiovisual, transformando-a em um novo produto (p. 69). 

 

Johnson, ao citar o exemplo do livro e do filme Dona Flor e seus dois maridos, de 

Jorge Amado e Bruno Barreto, respectivamente, afirma que: 

 

A insistência na “fidelidade” — que deriva das expectativas que o espectador traz ao 

filme, baseadas na sua própria leitura do original — é um falso problema porque 

ignora diferenças essenciais entre os dois meios, e porque geralmente ignora a 

dinâmica dos campos de produção cultural, nos quais os dois meios estão inseridos 

(2003, p. 42). 

 

Isso porque, se os suportes são distintos, obviamente que as ferramentas também 

serão. “Se o cinema tem dificuldade em fazer determinadas coisas que a literatura faz, a 

literatura também não consegue fazer o que um filme faz” (JOHNSON, 2003, p. 42). 

Para os que alegam falta de criatividade ou “parasitismo” dos produtores da 

adaptação, Paulo (2009) conclui que o autor do audiovisual “não reproduz meramente uma obra 

literária para o cinema, ele cria uma nova obra que mantém laços dialógicos com um outro texto, 

                                                 

7 Na definição de Marcuschi (2003, p. 8), suporte é “um locus físico ou virtual com formato específico que serve 

de base ou ambiente de fixação do gênero materializado como texto. Numa definição sumária, pode-se dizer que 

suporte de um gênero é uma superfície física em formato específico que suporta, fixa e mostra um texto”. O suporte 

de um texto pode ser um livro, uma tela, um audiovisual, etc. 
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mas, além disso, ultrapassa os limites da adaptação mecânica e ressignifica o texto literário em 

um campo distinto” (p. 70). 

Portanto, considerando-se as citações supramencionadas, a adaptação não constitui 

uma mera cópia de livro, mesmo porque “as variações e as possibilidades de inter-

relacionamento dos dois meios de expressão artística são praticamente infinitas” (JOHNSON, 

2003, p. 39). 

 

1.1 Principais teóricos 

 

Feitas as considerações iniciais quanto à questão da “fidelidade” ao texto de partida, 

apresentam-se algumas das teorias relativas à adaptação e seus autores: Barthes (1984, 1990, 

2011), Genette (2010), Kristeva (2005), Bakhtin (1981, 1999, 2002, 2003, 2005, 2011, 2013), 

Mouren (1993), Stam (2006, 2008), Koch, Bentes e Cavalcante (2012), Rajeswsky (2012) e 

Hutcheon (2013). Em sua maioria, essas teorias tentam, não somente defender a obra adaptada, 

mas colocar em xeque a suposta superioridade do texto-fonte, e, por conseguinte, uma possível 

hierarquia entre as duas obras, conforme esclarecido por Stam (2006): 

 

A semiótica estruturalista das décadas de 1960 e 1970 tratava todas as práticas de 

significação como sistemas compartilhados de sinais que produzem “textos” dignos 

do mesmo escrutínio cuidadoso dos textos literários, abolindo, desta forma, a 

hierarquia entre o romance e o filme (p. 21). 

 

A análise desses autores sobre o tema constitui importante bagagem teórica para o 

desenvolvimento do objeto de estudo deste trabalho, porque auxiliará na compreensão da 

construção da obra de chegada em relação ao texto de partida. 

 

1.1.1 Kristeva e o dialogismo bakhtiniano 

 

Influenciada pelo livro Problemas da poética de Dostoievski, de Bakhtin (1963), 

Kristeva traz à tona os estudos daquele teórico, para quem a “palavra literária não é um ponto 

(um sentido fixo), mas um cruzamento de superfícies textuais, um diálogo de diversas escrituras” 

(KRISTEVA, 2005, p. 64). Isso quer dizer que as constantes trocas dialógicas entre os 

indivíduos refletem em suas produções, ou seja, não há texto “puro”. 
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Bakhtin foi o primeiro a introduzir na teoria literária: todo texto se constrói como 

mosaico de citações, 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 (KRISTEVA, 2005, p. 66). 

 

Nessa citação, podemos ver o termo “intertextualidade” utilizado para debater 

temas relacionados à adaptação. Conforme Fiorin (2008, p. 51), foi Kristeva quem introduziu 

esse termo em seus estudos sobre Bakhtin. Para a teórica, toda construção textual incorpora 

uma parte ou elemento de outro texto, estabelecendo relações intertextuais. 

 

[…] o diálogo não é só a linguagem assumida pelo sujeito; é uma escritura onde se lê 

o outro (sem nenhuma alusão a Freud). Assim, o dialogismo bakhtiniano designa a 

escritura simultaneamente como subjetividade e como comunicatividade, ou melhor, 

como intertextualidade (KRISTEVA, 2005, p. 69). 

 

No caso da definição do dialogismo bakhtiniano, Fiorin (2008) chega a dividi-la 

em três partes, sendo: 1) dialogismo constitutivo, em que “todos os enunciados constituem-se 

a partir de outros” (p.30); 2) dialogismo composicional, “maneiras externas e visíveis de 

mostrar outras vozes no discurso” (p. 32); 3) o dialogismo e as vozes do discurso, em que o 

“sujeito não absorve apenas uma voz social, mas várias, que estão em relações diversas entre 

si” (p. 55). Portanto, não se tratam de conceitos diferentes, mas de partes que constituem o todo 

complexo que é o dialogismo. 

Na primeira parte da subdivisão feita por Fiorin, poder-se-ia relacionar o 

dialogismo à intertextualidade, como Kristeva visualizou em seus estudos. Intertextualidade, 

neste caso, dependeria de que o texto com o qual se dialoga tivesse existência independente 

(FIORIN, 2008, p. 53). Essa existência se refere ao fato de que a obra adaptada não é mera 

extensão da obra de origem, mas um novo texto8, que mantêm relações intertextuais com o 

outro.  

Portanto, pode-se concluir que a intertextualidade e o dialogismo não são sinônimos, 

como teorizou Kristeva, uma vez que as relações dialógicas são muito mais abrangentes. Mas 

                                                 

8 Neste trabalho, consideraremos “texto” como algo comum a qualquer sistema semiótico. Portanto, uma música, 

uma pintura, uma obra literária ou um filme podem ser considerados textos. “O texto não é um conjunto de 

enunciados gramaticais ou agramaticais; é aquilo que se deixa ler através da particularidade dessa conjunção de 

diferentes estratos da significância presente na língua, cuja memória ele desperta: a história (KRISTEVA, 2005, p. 

20). 
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as relações intertextuais podem constituir um aspecto do dialogismo. Ainda segundo Fiorin 

(2006, p. 181): 

 

Há claramente uma distinção entre as relações dialógicas e aquelas que se dão entre 

textos. Por isso, chamaremos qualquer relação dialógica, na medida em que é uma 

relação de sentido, interdiscursiva. O termo intertextualidade fica reservado apenas 

para os casos em que a relação discursiva é materializada em textos. Isso significa que 

a intertextualidade pressupõe sempre uma interdiscursividade, mas que o contrário 

não é verdadeiro. Por exemplo, quando a relação dialógica não se manifesta no texto, 

temos interdiscursividade, mas não intertextualidade. 

 

Assim como Kristeva, que teve Bakhtin como grande inspiração, o próximo 

estudioso também revela uma aproximação com o teórico russo. Barthes (1990) faz da 

“polifonia” um ponto mais que relevante para os estudos narratológicos. 

 

1.1.2 Barthes e o desenvolvimento da narratologia  

 

Apesar de não ser o criador do termo, Barthes contribuiu para o desenvolvimento 

dos estudos narratológicos9, ao reafirmar a necessidade de uma teoria que fosse além do estudo 

frasal; o discurso e os inúmeros tipos de narrativas necessitariam de uma “segunda linguística”, 

já que a disciplina não contemplava nível superior ao da frase (BARTHES, 2011, p. 22-23) 

Além disso, propôs, dentro da narratologia, o estudo da questão de outras vozes que 

pudessem dialogar com o narrador: “a escrita não é somente comunicação de uma mensagem 

que partiria do autor em direção ao leitor; ela é, especificamente, a própria voz da leitura: no 

texto, só o leitor fala” (BARTHES, 1990). 

A polifonia aqui revela que as “outras vozes” são mais que influências: o autor é, 

antes de tudo, um leitor, e seus escritos dialogam com aquilo que o leitor-escritor absorveu. 

Para Barthes, não há nada que alguém possa dizer que já não tenha sido dito, mesmo que esta 

pessoa desconheça tal fato, pois a linguagem é de quem fala e não do autor: 

 

[…] o escritor moderno nasce ao mesmo tempo que o seu texto; não está de modo 

algum provido de um ser que precederia ou excederia a sua escrita, não é de modo 

algum o sujeito de que o seu livro seria o predicado; não existe outro tempo além do 

                                                 

9 Segundo Abreu (2010), baseado em A Gramática do Decameron de Todorov (1982), a narratologia tem como 

objetivo “descrever o funcionamento da narrativa e demonstrar os seus mecanismos, construindo uma espécie de 

‘gramática’ dos textos narrativos” (p. 30). 
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da enunciação, e todo texto é escrito eternamente ‘aqui’ e ‘agora’ (BARTHES, 1984, 

p. 51). 

 

Ao excluir o autor, contudo, Barthes contraria a teoria bakhtiniana, já que, para o 

teórico russo, não há enunciado sem autor (BAKHTIN, 2003, p.298).  Conforme Maciel (2017, 

p. 143), “isso é oposto ao pensamento bakhtiniano, uma vez que o autor é inerente ao texto, 

condição indispensável ao enunciado ou à voz. As relações dialógicas precisam de sujeitos que 

selecionem, citem ou procurem apagar as vozes com as quais se relacionam”. Mas não se pode 

negar sua contribuição para a narratologia, ao propor o estudo das vozes na narrativa. 

 

1.1.3 Bakhtin, o dialogismo e a intertextualidade 

 

Conforme vimos, Bakhtin influenciou e tem influenciado o pensamento de muitos 

teóricos, principalmente, quanto ao conceito de dialogismo e polifonia. Para ele, o dialogismo 

é “uma forma específica de interação entre consciências isônomas e equivalentes” (BAKHTIN, 

2011, p. 338), a relação responsiva do “eu” com o “outro. Já a polifonia se refere à 

“multiplicidade de vozes e consciências independentes e plenivalentes” (BAKHTIN, 2013, p. 

4). Fiorin, à luz de Bakhtin, expõe que: 

 

O conceito de "polifonia" não se confunde com o de dialogismo. Esse termo, tomado 

da linguagem musical, em que significa o conjunto harmônico de instrumentos ou 

vozes que soam simultaneamente, indica a presença de novos e múltiplos pontos de 

vista de vozes autônomas, que não são submetidas a um centro. As vozes são 

equipolentes, ou seja, elas coexistem, interagem em igualdade de posição. Nenhuma 

delas está submetida a um centro único, que dá a palavra final sobre os fatos. Ao 

contrário, as personagens são ideias e ideias inconclusas e, por isso, são 

personalidades inconclusas. Todas as consciências são autônomas e igualmente 

significantes (2008, p. 79). 

 

 

Portanto, o dialogismo refere-se ao fato de um enunciado sempre se constituir a 

partir de outro enunciado (FIORIN, 2008, p. 82), não somente na literatura ou nas outras artes, 

mas também na linguagem real, em atitude responsiva. A polifonia diz respeito às vozes que 

interagem no texto, e essas vozes são, necessariamente, equipolentes.  

Apesar de não utilizar a palavra intertextualidade em suas obras, segundo Barros e 

Fiorin (1999, p. 4), “a intertextualidade na obra de Bakhtin é, antes de tudo, a intertextualidade 

‘interna’ das vozes que falam e polemizam no texto, nele reproduzindo o diálogo com outros 

textos”. Por isso, é importante conhecer e saber distinguir dialogismo e intertextualidade, para 

entender como a teoria bakhtiniana se encaixa no processo adaptativo. 
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Do dialogismo de Bakhtin nasceu a intertextualidade de Kristeva, mesmo que o 

conceito dado por ela tenha restringido o alcance do dialogismo. Já o pesquisador a seguir 

chegou a outro termo, no qual a intertextualidade é apenas uma de suas cinco divisões.  

 

1.1.4 Genette e a transtextualidade 

 

O pesquisador francês Genette traz para os estudos sobre o assunto o termo 

“transtextualidade”, ou “transcendência textual do texto, definido já, a grosso modo, como 

‘tudo o que o coloca em relação, manifesta ou secreta, com outros textos’” (GENETTE, 2010, 

p. 11). 

O francês estabelece cinco tipos de relações transtextuais: a arquitextualidade, a 

paratextualidade, a metatextualidade, a intertextualidade e a hipertextualidade. 

Procuramos, de forma sucinta, caracterizar cada tipo proposto: 

1 – Arquitextualidade: conforme Genette, é o tipo mais implícito e abstrato da 

transtextualidade. Em suas palavras, “o próprio texto não é obrigado a conhecer, e por 

consequência declarar, sua qualidade genérica” (2010, p. 17). Em suma, a obra adaptada não 

deixa transparecer quaisquer elementos explícitos que a liguem com o texto fonte, como o título, 

por exemplo. 

2 – Paratextualidade: consiste em tudo o que acompanha ou complementa uma obra 

literária, como o título, o prefácio, o posfácio. No caso do cinema, uma entrevista com os atores, 

um cartaz de divulgação, cenas deletadas, posteriormente divulgadas, etc. 

3 – Metatextualidade: mais conhecida como comentário. Segundo Genette, “é a 

relação (...) que une um texto a outro texto do qual se fala, sem necessariamente citá-lo 

(convocá-lo), até mesmo, em último caso, sem nomeá-lo” (2010, p. 16) 

4 – Intertextualidade: “co-presença entre dois ou mais textos” (GENETTE, 2010, 

p. 14). Divide-se em plágio, alusão e citação. 

5 – Hipertextualidade10: “toda relação que une um texto B (que chamarei hipertexto) 

a um texto anterior A (que, naturalmente, chamarei hipotexto) do qual ele brota de uma forma 

que não é a do comentário” (GENETTE, 2010, p. 18). 

 

                                                 

10 O hipertexto de Genette não se confunde com o hipertexto digital. Este, segundo Lemos (2012, p. 130), refere-

se a “informações textuais combinadas com imagens, sons, organizadas de forma a promover uma leitura (ou 

navegação) não-linear, baseada em indexações e associações de ideias e conceitos, sob a forma de links. Os links 

funcionam como portas virtuais que abrem caminhos para outras informações. O hipertexto é uma obra com várias 

entradas, onde o leitor/navegador escolhe seu percurso pelos links”. 
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Obviamente, até certo grau, a hipertextualidade é um aspecto universal da 

literariedade: não existe obra literária que não evoque (até certo ponto e de acordo 

com como é lida) outra obra literária, e nesse sentido, todas as obras são hipertextuais. 

Mas algumas obras são assim mais do que outras (ou mais visível, massiva e 

explicitamente que outras) (GENETTE, 2010, p. 22). 

 

Entende-se, por essa passagem, que Genette considera todo texto como um 

hipertexto, ou pela relação desse texto com o leitor, ou com seu hipotexto. Segundo Stam (2006), 

“a ‘hipertextualidade’ é talvez o tipo mais claramente relevante para a ‘adaptação’, em que o 

hipertexto transforma, modifica, elabora ou estende o hipotexto” (p. 33). 

Assim como Genette, Mouren (1993) também se propôs a classificar os tipos de 

relações adaptativas, como veremos a seguir. 

 

1.1.5 Mouren e a tipologia das transposições 

 

Mouren (1993) emprega o termo “transposição”, para se referir à adaptação de um 

livro para um filme. Conforme Mouren, “há casos em que os autores do roteiro têm consciência 

de que o trabalho que eles fizeram para ‘transpor à tela’ tal ou tal livro é diferente daquele que, 

geralmente, o termo ‘adaptação’ se aplica” (1993, p. 113. Tradução nossa11).12 

Assim, ele divide a transposição do livro ao filme em 3 tipos: 

 

(1) no caso mais simples, que se chama “adaptação”, o cineasta ou os roteiristas 

partem de um romance (ou de uma novela) único e fazem dele um filme de ficção; (2) 

mais raramente, o autor ou os autores do roteiro partem de muitos (mais 

frequentemente dois) romances e novelas e fazem deles um filme de ficção, contando 

uma história única (o filme em esquetes não faz, portanto, parte dessa categoria); (3) 

às vezes, os autores do roteiro partem de uma ou de várias obras não-narrativas (e não 

ficcionais), tais como memória, relato, diário, minuta de processo (todo texto não 

ficcional que não conta uma história começando por uma situação inicial estável e 

terminando por um retorno a uma situação estável) e fazem delas um filme de ficção, 

contando uma história única (MOUREN, 1993, p. 113). 13 

                                                 

11 Salvo os casos em que a tradução esteja inserida na referência bibliográfica, todas as demais traduções são de 

responsabilidade da autora deste trabalho. 
12  “est des cas ou les auteurs du scénario ont conscience que le travail qu'ils ont fourni pour « transposer à l'écran 

» tel ou tel livre est différent de celui que recouvre généralement le terme «adaptation»” 
13  “1) dans le cas le plus simple, que l'on appelle «adaptation», le cinéaste ou les scénaristes partent d'un roman 

(ou d'une nouvelle) unique et en font un film de fiction; 2) plus rarement, l'auteur ou les auteurs du scénario 

partent de plusieurs (le plus souvent deux) romans et nouvelles et en font un film de fiction, racontant une histoire 

unique (le film à sketches ne fait donc pas partie de cette catégorie); 3) parfois, les auteurs du scénario partent 

d'un ou de plusieurs ouvrages non narratifs (et non fictionnels), tels que mémoire, rapport, journal, minute de 

procès (tout texte non fictionnel qui ne raconte pas une histoire commençant par une situation initiale stable et se 

terminant par un retour à une situation stable) et en font un film de fiction, racontant une histoire unique.” 
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No primeiro tipo, o teórico se apossa da hipertextualidade de Genette, definindo o 

hipertexto como o texto de chegada e o hipotexto como o de partida. O segundo — chamado 

pelo teórico de contaminação — promove a combinação de vários textos de partida para se 

chegar a uma obra audiovisual de ficção; no terceiro caso, cria o termo narrativização, já que 

o audiovisual ficcional surge de uma ou mais obras que não são narrativas. 

 

1.1.6 Stam: os diálogos da adaptação 

 

Stam (2008) questiona a importância da fidelidade da obra adaptada ao texto de 

partida, mas traz um termo novo para fazer coro aos já criados pelos teóricos anteriores: o 

dialogismo intertextual. Sobre isso, ele expõe: 

 

As adaptações, então, podem assumir uma posição ativista em relação às suas fontes 

romanescas, inserindo-as em um dialogismo intertextual muito mais amplo. Uma 

adaptação, neste sentido, é menos uma tentativa de ressuscitação de uma palavra 

originária do que a transformação em um processo dialógico contínuo. O conceito de 

dialogismo intertextual sugere que todo texto forma uma interseção de superfícies 

intertextuais (STAM, 2008, p. 64).14 

 

O estudioso assume o pensamento bakhtiniano aplicado ao processo adaptativo, que 

não considera apenas o aspecto literário da obra fonte, mas tudo o que vier a influenciar esse 

processo, como as relações sociais e culturais, a tradução. Assim, ele escreve: 

 

Bakhtin atacou a limitação do interesse do crítico literário exclusivamente para a 

“série literária”, defendendo uma disseminação mais difusa de ideias como 

interanimando todas as “séries”, literárias e não-literárias, como são geradas pelo que 

chamou de “potentes correntes profundas da cultura”. A literatura e, por extensão, o 

cinema, devem ser entendidos dentro do que Bakhtin chamou de "unidade 

diferenciada da época cultural (STAM, 2008, p. 64-65).15 

                                                 

14 Adaptations, then, can take an activist stance toward their source novels, inserting them into a much broader 

intertextual dialogism. An adaptation, in this sense, is less an attempted resuscitation of an originary word than a 

turn in an ongoing dialogical process. The concept of intertextual dialogism suggests that every text forms an 

intersection of textual surfaces. 
15 Bakhtin attacked the limitation of the literary scholar critic's interest exclusively to the "literary series," arguing 

for a more diffuse dissemination of ideas as interanimating all the "series," literary and nonliterary, as they are 

generated by what he called the "powerful deep currents of culture." Literature, and by extension the cinema, must 

be understood within what Bakhtin called the "differentiated unity of the epoch's entire cultural. 
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Considerando a intertextualidade de Kristeva como um emaranhado, uma teia de 

textos dentro do texto e o dialogismo, na visão de Stam, como transformação contínua, pode-

se perceber o grau de polifonia alcançado, ao se passar do hipotexto para o hipertexto. Essa 

multiplicidade de vozes no interior do texto permite que um mesmo hipotexto sirva a vários 

hipertextos (RIBAS, 2014). 

É o que ocorre com as várias adaptações cinematográficas ou televisivas de um 

mesmo romance, de uma mesma história em quadrinhos, de um mesmo conto, ou de uma fábula, 

de um desenho animado, etc. 

 

1.1.7 Rajewsky e a intermidialidade 

 

Em sentido amplo, Rajewsky (2012) define intermidialidade como “o cruzamento 

de fronteiras entre as mídias e que, por isso, podem ser diferenciadas dos fenômenos 

intramidiáticos, assim como dos fenômenos transmidiáticos” (p. 18). Em sentido restrito, na 

concepção literária, a autora vê a intermidialidade como “uma categoria para análise concreta 

de textos e de outros tipos de produtos de mídias” (p. 23), classificando-a de três formas: 

 

1 – Transposição midiática: “[…] aqui a qualidade intermidiática tem a ver com o 

modo de criação de um produto, isto é, com a transformação de um determinado produto de 

mídia (um texto, um filme, etc.) ou de seu substrato em outra mídia” (p. 24). Consiste num 

conceito semelhante à adaptação de Mouren, ou à hipertextualidade de Genette, embora este 

não trate especificamente de obras cinematográficas. A obra-fonte (hipotexto) serve de base 

para a nova mídia (hipertexto). 

2 – Combinação de mídias: “A qualidade dessa categoria é determinada pela 

constelação midiática que constitui um determinado produto de mídia, isto, é, o resultado ou o 

próprio processo de combinar, pelo menos, duas mídias convencionalmente distintas ou, mais 

exatamente, duas formas midiáticas de articulação” (p. 24). Pode-se notar certa semelhança 

com a contaminação e a narrativização de Mouren (1993). 

3 – Referências intermidiáticas: “[…] devem ser compreendidas como estratégias 

de constituição de sentido que contribuem para a significação total do produto” (p. 25). 
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Conforme a autora, existe uma estreita relação das referências intermidiáticas com a 

intertextualidade, com ressalvas. 

Apesar de terem sido feitas comparações com conceitos de outros teóricos, seria 

leviano, segundo a autora, estabelecer relações ou, até mesmo, igualdade entre os conceitos, 

sem considerar as características que cada teórico consolidou em sua teoria: 

 

Para que isso aconteça, entretanto, é importante, antes de tudo, deixar claro de que 

forma conceitos como texto e intertextualidade estão sendo usados, pois, caso se use 

um conceito restrito (como em minha abordagem) ou um conceito amplo (como no 

caso da noção metafórica vastamente expandida de Julia Kristeva), isto terá 

consequências decisivas para a concepção resultante de referências intermidiáticas 

(RAJEWSKY, 2012, p. 27). 

 

Isto ocorre, conforme Rajewsky, porque o próprio conceito de intermidialidade 

depende da abordagem e do produto a ser analisado. A pesquisadora destaca, por exemplo, que, 

apesar da “ocorrência de um número razoável de superposições entre as diferentes perspectivas 

disciplinares sobre os fenômenos intermidiáticos, é ainda possível identificar certas tendências, 

comuns a áreas disciplinares distintas” (2012, p. 21). 

 

1.1.8 Hutcheon e os engajamentos 

 

Para Hutcheon (2013), a adaptação pode ser descrita da seguinte maneira: “uma 

transposição declarada de uma ou mais obras reconhecíveis; um ato criativo e interpretativo de 

apropriação/recuperação; um engajamento intertextual extensivo com a obra adaptada” (p. 30). 

No primeiro caso, pode haver alteração de mídia, gênero ou foco; no segundo, uma 

(re)interpretação ou (re)criação e, no terceiro, uma forma de intertextualidade. 

Com base nessa descrição, ela propõe os modos de engajamento, ou seja, como as 

pessoas se envolvem com o processo adaptativo: São eles: contar, mostrar e interagir. Segundo 

a estudiosa: 

Contar uma história, como em romances, contos e até mesmo relatos históricos, é 

descrever, explicar, resumir, expandir; o narrador tem um ponto de vista e grande 

poder para viajar pelo tempo e espaço, e às vezes até mesmo para se aventurar dentro 

das mentes dos personagens. Mostrar uma história, como em filmes, balés, peças de 

rádio e teatro, musicais e óperas, envolve uma performance direta, auditiva e 

geralmente visual, experienciada em tempo real. [...] esses modos tampouco engajam 

as pessoas de forma imediata e visceral quanto ambientes virtuais, videogames ou 

mesmo passeios em parques temáticos[...] (HUTCHEON, 2013, p. 36). 
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Contudo, isso não significa que os modos contar e mostrar não sejam também 

“imersivos”, segundo a autora. A questão é que o engajamento produzido por eles provoca 

sensações diversas no público. Na leitura, por exemplo, pode-se imergir na história por meio 

da imaginação. Como expectador de um filme, essa imersão se dá por intermédio da visão e da 

audição (HUTCHEON, 2013, p. 47-48). 

A estudiosa declara ainda que “para agradar ao mercado global ou até mesmo a um 

mercado bastante particular, as séries televisivas ou os musicais podem alterar especificidades 

culturais, regionais ou históricas do texto que é adaptado” (HUTCHEON, 2013, p. 57). Essas 

influências podem levar uma adaptação ao fracasso ou torná-la “algo que pertence ao seu 

adaptador e que é, portanto, autônomo” (p. 45). Isso porque a interpretação e criatividade 

daquele que adapta devem estar acima de outros interesses presentes no processo. 

Quanto às relações intertextuais, Hutcheon declara que “a adaptação é 

inevitavelmente um tipo de intertextualidade se o receptor estiver familiarizado com o texto 

adaptado [texto fonte]” (2013, p. 45). 

 

1.1.9 Koch, Bentes e Cavalcante: intertextualidade lato e stricto sensu 

 

As autoras postulam que há dois tipos de intertextualidade: 1) intertextualidade, em 

seu sentido amplo, “constitutiva de todo e qualquer discurso” (KOCH; BENTES; 

CAVALCANTE, 2012, p. 16), denominada lato sensu; 2) intertextualidade presente em um 

texto que remete a outro já existente. “Em se tratando de intertextualidade stricto sensu, é 

necessário que o texto remeta a outros textos ou fragmentos de textos efetivamente produzidos, 

com os quais se estabelece algum tipo de relação” (KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 2012, 

p. 17). 

Quanto à intertextualidade stricto sensu, as autoras a dividem em quatro categorias: 

1) intertextualidade temática, que ocorre entre textos que partilham o mesmo tema, mesmo que 

em versões diferentes; 2) intertextualidade estilística, que se refere à imitação, repetição ou 

paródia de “certos estilos ou variedades linguísticas”; 3) intertextualidade explícita, que ocorre 

quando “no próprio texto, é feita menção à fonte do intertexto”; 4) intertextualidade implícita, 

“quando se introduz, no próprio texto, intertexto alheio, sem qualquer menção explícita da fonte, 

com o objetivo quer de seguir-lhe a orientação argumentativa, quer de contraditá-lo, colocá-lo 

em questão, de ridicularizá-lo ou argumentar em sentido contrário” (KOCH; BENTES; 

CAVALCANTE, 2012, p. 18-31). 
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Ainda segundo as pesquisadoras, “a comparação dos textos produzidos em dada 

cultura permite depreender as propriedades formais, estilísticas e temáticas comuns a 

determinados gêneros textuais (...), bem como estruturas comuns a cada um dos tipos textuais” 

(KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 2012, p. 16). 

Quanto à intertextualidade lato sensu, por sua amplitude, as autoras remetem ao 

trabalho de Bakhtin: “todo texto é, portanto, um objeto heterogêneo, que revela uma relação 

radical de seu interior com o seu exterior” (KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 2012, p. 15). 

Neste caso, todo enunciado está sempre dialogando com outros enunciados, conforme o 

dialogismo de Bakhtin. 

O embasamento teórico adquirido nos permite chegar à conclusão de que o termo 

que melhor se aplica ao estudo da adaptação televisiva do conto “Berenice” (1835), de Edgar 

Allan Poe, é a intertextualidade. Uma vez que o episódio “Berê” de Contos do Edgar (2013) 

consiste numa obra totalmente independente de sua fonte, consideraremos a relação entre eles 

como intertextual. 

 

1.2 Adaptações audiovisuais: cinema e televisão 

 

O conjunto imagem e som só surgiu em 1927, quando o cinema, até então mudo, 

aprendeu uma forma de se fazer ouvir, o chamado cinema falado. Posteriormente, apareceu a 

televisão, com seus roteiristas, diretores, atores e demais protagonistas, que fazem a construção 

das produções que serão apreciadas pelo público. Contudo, pode-se, na atualidade, encontrar 

diferenças entre os dois meios audiovisuais, quando se trata de adaptação de um texto literário? 

Segundo Morais (2000), “a televisão incorporou, além das teorias cinematográficas, 

outros itens importantes, envolvendo, inclusive, a estética e técnicas de narrativa” (p. 24). Ou 

seja, a televisão se apropriou das técnicas de linguagem já utilizadas pelo cinema, organizou-

se, criando e aperfeiçoando seu próprio estilo. Ainda conforme o autor, “as diferenças entre os 

dois meios se resumiram na diversidade das técnicas” (p. 209). 

Cahir (2006) propõe uma tipologia para análise da relação entre obra literária e 

cinematográfica. A teórica divide, conforme Coelho e Sobreira (2017), essa relação em três 

categorias: 

 

i) adaptações nas quais ocorre uma “tradução literal” ou uma “reprodução” mais 

próxima possível do enredo do livro de partida e de seus detalhes acessórios; ii) 

adaptações em que se dá uma “tradução tradicional”, ou seja, uma transposição da 

obra de partida que mantém os traços gerais (como, por exemplo, o enredo, cenários 
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e determinadas convenções estilísticas) mas que dá um tratamento diferenciado (ou 

mais “adequado”) a certos detalhes do texto-fonte conforme as necessidades do 

cineasta; iii) adaptações que envolvem uma “tradução radical”, isto é, uma 

“reformatação” extrema, independente e “revolucionária” tanto no tocante à 

interpretação do livro de partida quanto na produção do filme de chegada (COELHO; 

SOBREIRA, 2017, p. 278). 

 

No caso de narrativas contemporâneas, de acordo com Pellegrini (2003), estas 

dialogam com diversos tipos de mídia, “mas, sobretudo, com a televisão, responsável maior 

pela espetacularização da vida e pela sedução do indivíduo” (p. 31). A autora também faz uma 

retrospectiva da adaptação, citando a xilogravura, bem como a fotografia, que, para a autora, 

“parece se apoderar diretamente dos seres, fixando-os em papel para serem vistos e revistos”. 

Pellegrini prossegue analisando o cinema, que “colocou esses seres em movimento”, a televisão 

e os computadores em rede, “que empreendem a sua proliferação infinita, em todos os lugares 

ao mesmo tempo” (2003, p. 32). 

Da análise crítica dos autores supracitados, pode-se pensar numa supremacia da 

televisão. Contudo, cinema e televisão têm seus mecanismos de funcionamento e não somos 

capazes de julgar quem melhor se aproxima da literatura. Preferimos ficar com as palavras de 

Morais, ou seja, a televisão apenas criou seu próprio estilo.  

Ainda falando sobre televisão, passaremos a tratar de obras literárias adaptadas para 

a mídia televisiva no Brasil, uma vez que constituem o objeto de estudo deste trabalho um conto 

estrangeiro e uma produção audiovisual brasileira. 

 

1.2.1 Principais adaptações para a televisão brasileira nos últimos anos 

 

Segundo Guimarães (1995), a adaptação de obras literárias para a televisão 

brasileira surge, concomitantemente, com a chegada desta ao país, em meados de 1950, 

inicialmente, prestigiando a transposição de obras internacionais, nos chamados teleteatros (p. 

3). Esse tipo de programa, que, em geral, consistia na encenação de um espetáculo completo a 

cada exibição, respondeu pela maior parte da produção ficcional da TV na sua primeira década 

de existência. Foi no teleteatro que atores aprenderam a representar diante de câmeras de 

televisão, e diretores e adaptadores começaram a construir um modo de contar histórias via TV 

(GUIMARÃES, 1995, p. 30). 

 

A mesma fórmula logo em seguida foi aplicada às telenovelas, que ganharam 

crescente popularidade até se tornarem, nos anos 60, fenômenos de audiência. Na 

década de 70, criou-se um horário para a exibição de telenovelas baseadas em textos 
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literários, desta vez exclusivamente brasileiros. A partir dos anos 80, as adaptações de 

obras brasileiras deslocaram-se para as minisséries (GUIMARÃES, 1995, p. 3). 

 

Para Guimarães (1995), as adaptações atingem o seu auge no meio dos anos 70, 

com telenovelas baseadas em autores brasileiros, como Machado de Assis e Jorge Amado (1995, 

p. 6). Com o surgimento das minisséries, as adaptações passaram, em sua maioria, a ser exibidas 

nesse formato.  

Guimarães considera a minissérie “como uma especialização da telenovela. No 

caso brasileiro, essa especialização tem confirmação histórica. A minissérie, a partir da década 

de 80, é o formato criado para abrigar um tipo específico de telenovela: aquela adaptada de 

texto literário” (1995, p. 14). Destacamos abaixo algumas delas, exibidas a partir do ano 2000: 

 

Quadro 1 — Exemplos de obras audiovisuais brasileiras adaptadas de obras literárias 

Audiovisual Ano Produtor/ 

Canal de exibição 

Obra de partida Autor Ano 

A muralha 2000 Maria Adelaide Amaral e 

outros/Rede Globo 

A muralha Dinah Silveira 

de Queiroz 

1954 

Capitu 2008 Euclydes Marinho/Rede 

Globo 

Dom Casmurro Machado de 

Assis 

1899 

O canto da 

sereia 

2013 George Moura, e 

outros/Rede Globo 

O canto da sereia: 

um noir baiano 

Nélson Motta 2002 

Contos do 

Edgar 

2013 Pedro Morelli/Fox Contos diversos Edgar Allan Poe  

Ligações 

perigosas 

2016 Manoela Dias/Rede 

Globo 

Ligações 

Perigosas 

Pierre 

Chordelos de 

Laclos 

1782 

Dois irmãos 2017 Maria Camargo/Rede 

Globo 

Dois Irmãos Milton Hatoum 2000 

Dados: Secco, 2016. 
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1.2.1.1 Contos do Edgar: o mestre do terror no contexto brasileiro 

 

Contos do Edgar, produzida pela O2 Filmes e transmitida pelo Canal FOX, acabou 

tendo apenas uma temporada, composta de cinco episódios. Adaptada dos contos de terror do 

escritor norte-americano Edgar Allan Poe pelo produtor brasileiro Fernando Meirelles, com 

direção de Pedro Morelli, foi exibida no ano de 2013. 

Cada episódio dura, em média, 30 minutos, o que nos lembra o que o próprio Poe 

pensava a respeito do tamanho do texto, no gênero conto, o chamado “conto de efeito”: 

 

Se alguma obra literária é longa demais para ser lida de uma assentada, devemos 

resignar-nos a dispensar o efeito imensamente importante que se deriva da unidade de 

impressão, pois, se se requerem duas assentadas, os negócios do mundo interferem e 

tudo o que se pareça com totalidade é imediatamente destruído (POE, 1999, p. 2). 

 

Em Contos do Edgar, as histórias se passam na cidade de São Paulo, em pleno 

século XXI. Com base nos contos de Poe, cada episódio recebe o nome de uma mulher, o que 

não significa, necessariamente, que a personagem feminina exista nas obras do norte-americano. 

Mas, nas palavras do próprio Poe, “a morte, pois, de uma bela mulher é, inquestionavelmente, 

o tema mais poético do mundo” (1999, p. 4), o que demonstra sua importância nas obras do 

autor, resgatada pela produção do audiovisual. 

 

I. Berê: trata-se de uma adaptação do conto “Berenice” (1835) e traz a história de 

uma cantora de bar que pensava não conseguir fazer sucesso em virtude de seus horríveis dentes. 

Contudo, sua perdição será a colocação de próteses custeadas pelo primo Cícero, que 

desenvolve uma espécie de obsessão fetichista pelos dentes novos da moça. Este é o episódio 

de que trata o presente trabalho. 

 

II. Priscila: consiste numa adaptação do conto “Metzengerstein” (1832) e narra a 

história de Fred, que volta para casa para administrar a oficina mecânica da família, após a 

morte de seu pai. Ali, ele reencontra Priscila, filha do dono da oficina que fica em frente. As 

duas famílias são inimigas por causa de uma moto roubada. Como a oficina de seu pai pega 

fogo e a moto reaparece, Priscila supõe que a culpa seja de Fred e a trama se volta para a busca 

por vingança da moça. 
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III. Íris: trata-se de uma adaptação de “O coração denunciador” (1843) e traz os 

problemas de um prédio residencial. A história envolve um casal de idosos e uma garota, de 

nome Íris, que moram no mesmo andar do edifício. O barulho ensurdecedor das festas e a 

música extremamente alta, vindos do apartamento da moça, incomodam sobremaneira o idoso. 

Apesar dos apelos do vizinho, a garota não parece querer chegar a um acordo quanto ao assunto. 

Vingança e remorso são as palavras que definem essa trágica história. 

 

IV. Cecília: consiste em uma adaptação do conto “A máscara da morte rubra” (1842). 

Conta a história da dona de uma loja de antiguidades que, para alavancar o negócio, resolve 

fazer uma festa de carnaval no local. Um pouco antes do evento, sua casa/loja é invadida e ela 

é atacada por um homem que usava uma máscara rubra. Mesmo abalada, resolve prosseguir 

com o intento da festa e suas alucinações a levarão a um final trágico. 

 

V. Lenora: segmento inspirado em dois contos: “O gato preto” (1843) e “O barril de 

amontillado” (1846). Temos aqui, finalmente, a história do narrador-personagem e de seu amigo 

Fortunato, as únicas personagens que transitam pelos cinco episódios. Eventos da vida de 

ambos são revelados, numa mistura que envolve jogos de tortura e lembranças da mulher de 

Edgar e do gato dela, que ele passou a odiar. 

Em entrevista, o diretor da obra, Pedro Morelli, explica por que escolheu a cidade 

de São Paulo como cenário da adaptação: 

 

 A obra de Poe é extremamente macabra e fúnebre. Ela fala da perversão da mente 

humana, que atravessa séculos intacta. A cidade de São Paulo tem um lado cinzento e 

sombrio, que serve perfeitamente como cenário para a adaptação dos contos. A série 

mostra o submundo de uma São Paulo fria e impessoal, cenário ideal para retratar os 

desejos e os medos de todos os paulistanos (OLIVEIRA, 2013). 

 

A microssérie é uma adaptação que se utiliza de espaço-tempo e linguagem diversa 

dos textos de partida, com alteração e criação de personagens, diferentes posições sociais, etc. 

Porém, a temática dos textos de Poe é percebida no decorrer dos episódios, que se encontram 

ligados por duas personagens fixas, já citadas anteriormente.  

A simbologia presente nos capítulos faz-nos lembrar do escritor estadunidense a 

todo momento, como a alusão ao corvo, personagem de seu poema mais famoso, “O Corvo” 

(1845), representado, na microssérie, por um pombo, ave predominante no centro da capital 

paulista; as fotografias do escritor espalhadas pela cidade de São Paulo, incluindo uma lápide 
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no cemitério (como vemos no episódio “Berê”), além do fato de o narrador-personagem ser, 

fisicamente, muito parecido com o norte-americano, conforme veremos no Capítulo III.  

Dada a criatividade dos produtores ao construir uma obra tão irreverente, em pleno 

século XXI, no “submundo” da cidade de São Paulo, conforme palavras do diretor da 

microssérie, esta produção representa um trabalho intertextual com os contos de Poe. Além 

disso, para esta dissertação, traz o viés interdisciplinar, por se tratar de adaptação televisiva de 

obras literárias. 

No próximo capítulo, passaremos a tratar de aspectos bibliográficos e da fortuna 

crítica de Edgar Allan Poe e analisaremos a obra de partida deste estudo, o conto “Berenice” 

(1835), considerando também contexto histórico, cultural e literário em que este foi escrito. 
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CAPÍTULO II 

O CONTO “BERENICE”, DE EDGAR ALLAN POE 

 

Neste capítulo, veremos as principais características do conto “Berenice” (1835), 

bem como informações quanto ao período em que foi escrito, o estilo do escritor Edgar Allan 

Poe e análise dos elementos da narrativa. 

 

2.1 O nascimento de uma nação e seus ideais românticos 

 

No ano de 1776, os Estados Unidos viviam uma revolução, também conhecida 

como a Guerra de Independência Americana. Vitoriosos, num grande processo nacionalista, 

decidiram cortar, de vez, os laços com a Europa, principalmente com a Inglaterra (BELLIN, 

2010). 

Desde então, até o ano de 1820, o território norte-americano quase que dobrou e, 

em 1850, sua população já era de cerca de 23 milhões de habitantes (BELLIN, 2010, p. 46). O 

crescimento da indústria, da vida urbana e o aperfeiçoamento dos meios de comunicação 

contribuíram para o desenvolvimento de uma política nacionalista, que, na literatura, buscou 

afastar-se da influência britânica. 

 

As transformações econômicas e políticas, ocorridas na primeira metade do século 

XIX, na Europa, tornaram a burguesia exigente e desejosa de que as artes 

manifestassem os projetos de liberdade advindos principalmente da Revolução 

Francesa, em 1789. O Romantismo surgiu como reação às formalidades clássicas, 

difundindo-se até as Américas, tendo em mente que esse estilo quis ignorar a 

racionalidade, buscando sentir o mundo em vez de compreendê-lo. Esse novo estilo 

de arte deu ao artista o caráter de subjetividade, revelando assim grande embate entre 

o “eu” e o mundo (RAMOS, 2013, p. 21). 

 

Com a criação e consequente expansão das universidades, havia a necessidade de 

engajamento no movimento romântico, mas com características locais. As cidades de Nova 

Iorque e Boston se tornaram os mais importantes centros literários do país, de onde saíram 

grandes escritores. A primeira grande geração literária essencialmente norte-americana contava 

com nomes como Walt Whitman, Nathaniel Hawthorne, Herman Melville e Edgar Allan Poe. 

Sobre esse assunto, Bessa comenta: 

 

Em vez de personagens cuidadosa e realisticamente definidos por uma imensidade de 

detalhes, como muitos dos autores da Inglaterra ou do continente europeu faziam, 
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Hawthorne, Melville e Poe modelavam figuras heroicas maiores do que a vida, cheias 

de significado mítico. Os protagonistas típicos do Romance americano são indivíduos 

assombrados e alienados. Os personagens Arthur Dimmesdale ou Hester Prynne, de 

The Scarlet Letter, de Hawthorne, o Capitão Ahab, de Moby-Dick, de Melville, e 

muitos dos personagens isolados e obsessivos dos contos de Poe são protagonistas 

solitários que se contrapõem ao destino sombrio e desconhecido que, de algum modo 

misterioso, emerge das profundezas de seu inconsciente. Os enredos simbólicos 

revelam as ações escondidas de um espírito angustiado (BESSA, 2008 p. 43). 

 

Característica também do Romantismo americano, o Transcendentalismo é um 

movimento cujo principal representante estadunidense foi Ralph Waldo Emerson. Conforme 

Royot (2009), o movimento transcendentalista “percorreu três décadas, identificando-se como 

a ‘Renascença Americana’” (p. 28). Ainda segundo Royot, o transcendentalismo misturava 

literatura, filosofia e teologia. “Ele [o transcendentalismo] buscou sua fonte no unitarismo, 

doutrina que se opunha ao calvinismo e ao dogma da Trindade, ao proclamar o direito de 

interpretar as Escrituras de acordo com a própria consciência, inspirada por Deus” (ROYOT, 

2009, p. 28). As obras de Emerson traziam ainda características que exaltavam uma Nova 

América. Sobre a questão do nacionalismo, Moisés relata: 

 

Liberal em política, o romântico acredita-se fadado a uma grande missão civilizadora 

e redentora do povo, a quem ama como irmão de dor e injustiça: instaura-se a 

demofilia, a democracia. Sente-se "o arauto das inquietações populares", mago, 

profeta estigmatizado com a marca de gênio; acredita no ideal como guia do homem 

e, pregando o progresso deste, visiona o despontar de uma era de luz, sob o signo da 

Liberdade, Igualdade e Fraternidade. O povo em geral, composto de burgueses e 

plebeus, ganha a cena como assunto literário dominante (MOISÉS, 2013, p. 172). 

 

 

Poe se voltou ao estilo conhecido como gótico ou sombrio, cujas características são 

o enredo cheio de mistérios, terror, cenários noturnos e sobrenaturais, “inspirado no 

byronismo16, em que a face do medo, do espanto do homem diante do mundo é apresentada a 

uma sociedade que se moderniza e começa a se ver autossuficiente” (RAMOS, 2013, p. 22). 

Poe também se afastou dos transcendentalistas, principalmente pela dificuldade destes de 

sintetizar seu pensamento, ao utilizar generalizações desprovidas de maior profundidade, 

                                                 

16 Byronismo é um termo que veio a fazer parte de praticamente todas as literaturas ocidentais. A vida aventurosa 

de Byron, bem como o teor de sua obra ajudaram a construir a imagem do típico outsider incompreendido, do 

jovem belo e nobre, de vida dissoluta, transpirando desencanto, presa da melancolia e do ceticismo, mas ao mesmo 

tempo um paladino da liberdade. As obras de Byron que delineiam esse mito são Childe Harold’s Pilmigrage, The 

Giaour, The Corsair e The Bride of Abydos, por exemplo (FRANCA NETO; MILTON, 2009, p. 147). 
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chegando a ridicularizar o movimento como “heresia didática” ou “poça de rãs” (ROYOT, 2009, 

p. 32). Ainda sobre os transcendentalistas, Poe declara: 

 

Duas coisas são invariavelmente requeridas: primeiramente, certa soma de 

complexidade, ou, mais propriamente, de adaptação; e, em segundo lugar, certa soma 

de sugestividade, certa subcorrente embora indefinida de sentido. Esta última, afinal, 

é que dá a uma obra de arte tanto daquela riqueza (para tirar da conversação cotidiana 

um termo eficaz) que gostamos demais de confundir com o ideal. É o excesso do 

sentido sugerido, é torná-lo a corrente superior, em vez da subcorrente do tema, que 

transforma em prosa (e prosa da mais chata espécie) a assim chamada poesia dos 

assim chamados transcendentalistas (POE, 1999, p. 7). 

 

Edgar Allan Poe é considerado o criador do gótico norte-americano, preocupando-

se com a estética do macabro, do horror, ao escolher os cenários, os nomes das personagens e, 

até mesmo, o tom melancólico com que devia conduzir a obra. Outra característica do 

Romantismo gótico de Poe é a inclusão do fantástico em suas obras, uma fronteira entre o real 

e o imaginário, com a presença de elementos misteriosos, além de muito suspense, sempre 

procurando não perder o foco no estético, como supramencionado (CARMO, 2014, p. 3). 

 

Ele [Poe] torna refinado o subgênero conto e inventa as histórias de detetive. Muitas 

de suas histórias antecipam os subgêneros da ficção científica, do horror e da literatura 

fantástica, tão populares atualmente [...]. Poe acreditava que o estranhamento era um 

ingrediente essencial da beleza, e seus escritos são frequentemente exóticos 

(BESSA,2008, p.47;48). 

 

Poe sofreu influências de vários autores, marcou outros tantos, exerce e ainda 

exercerá fascínio sobre diversos escritores. Em relação a essa influência, discutiremos no 

próximo tópico. 

 

2.2 Poe na literatura mundial: estilo e críticas 

 

Edgar Allan Poe escreveu poemas, romance, contos, mas sempre deixou clara a sua 

preferência pelo último. Sobre isso, citando o primeiro conto publicado, “Metzengerstein” 

(1831), Bloomfield cita suas características principais, que acompanhariam o autor em suas 

obras: 
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Nesse primeiro conto publicado, Poe trabalhou com alguns de seus futuros materiais 

favoritos: o narrador em primeira pessoa, a sensação de horror infinito, a abertura, que 

agarra o leitor pelo colarinho, e uma ideia estrutural filosófica que ele explora 

ficcionalmente (aqui é a ideia de que as almas humanas podem reencarnar em corpos 

de animais). Em seu primeiro conto, há influências neogóticas: castelos, vinganças, 

floreios descritivos e uma dose grande do sobrenatural – no caso, um castigo, 

galopando pela página na forma de um cavalo vingador (2008, p. 84). 

 

Como crítico literário, Poe não teve receio em demonstrar como construir um bom 

texto literário, que seria uma operação quase matemática, deixando de lado termos como 

epifania, acaso, intuição, utilizados pelos autores para justificarem o processo de criação 

literária: “não se deve encarar como falta de decoro de minha parte, mostrar o modus operandi 

pelo qual uma de minhas próprias obras se completou” (POE, 1999, p. 1). 

Com sua ironia, por vezes, cômica, passou a desagradar muitos escritores com sua 

crítica ácida, mas também não se eximiu de aplaudir aqueles que, segundo seu parecer, 

atingiram o nível de excelência literária. “Seus ensaios críticos acabaram constituindo grande 

parte de sua produção escrita, e muito contribuíram para a literatura clássica americana” 

(BLOOMFIELD, 2008, p. 90). Charles Dickens, usando o pseudônimo de Boz, foi um dos 

elogiados por Poe, por seu livro Watkins Tottle, como podemos ver a seguir: 

 

Não sabemos nada a não ser que seus escritos são bem mais ardilosos, mordazes, 

espirituosos e disciplinados do que os de nove entre dez autores britânicos – o que, 

reconheçamos, é dizer muito, considerando-se a vasta gama de talentos genuínos e 

propostas honestas praticados nos periódicos da pátria-mãe (BLOOMFIELD, 2008, 

p. 90-91). 

 

Quanto a Theodore Fay, Poe praticamente acaba com sua obra, Norman Leslie: “Por 

uma página ou duas, somos entretidos pela perspectiva de uma conspiração, e temos esperanças 

de que os personagens principais na trama nos farão o favor de cortarem as gargantas uns dos 

outros” (BLOOMFIELD, 2008, p. 93). Contudo, Poe também era alvo do desprezo de seus 

próprios conterrâneos: 

 

Poe era um autor malvisto pela crítica literária de seu tempo, o que contribuiu para 

que sua obra começasse a cair no mais completo ostracismo logo após sua misteriosa 

morte em uma rua de Baltimore, em 1849. A antipatia em relação a Poe se deu porque, 

apesar de ter nascido em Boston, o escritor produziu sua obra no sul dos Estados 

Unidos, região considerada atrasada em relação ao norte. Além disso, Poe se opunha 

ferozmente ao transcendentalismo (...) Coube a Baudelaire conferir visibilidade e até 

mesmo credibilidade à obra poeana, tendo se identificado com os temas abordados 

nela (BELLIN, 2014, p. 35). 
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 Edgar Allan Poe influenciou muitos escritores, como Baudelaire (este, inclusive, 

traduziu seus contos para o francês), Mallarmé e Valéry, e continua influenciando artistas de 

vários locais e gerações. Para Baudelaire, Poe foi uma figura única entre autores do 

Romantismo, ao reunir, em sua obra, a razão e a emoção, a imaginação e a realidade, sem, 

contudo, utilizar uma linguagem puramente sentimental, ou se exceder no racionalismo, que 

transforma a obra em algo puramente matemático. Valéry ressaltava suas contribuições para a 

crítica literária. Bloomfield complementa: 

 

O compositor Claude Debussy morreu antes de completar as óperas que ele adaptava 

de “A queda da casa de Usher” e o “O diabo no campanário”. Outros franceses que se 

beneficiaram com a tradução das obras de Poe por Baudelaire foram os poetas 

Stéphanne Mallarmé e Paul Valery, e o romancista Marcel Proust. Este acreditava que 

a grandeza de Poe estava em suas tentativas de evocar o que era belo sem introduzir 

“motivos morais” (BLOOMFIELD, 2008, p. 206). 

 

 Poe também influenciou outro escritor importante na área do terror e ficção 

científica: H. P. Lovecraft. Bloomfield (2008), cita que este se referia a Poe como seu “Deus da 

Ficção”. Lovecraft era fascinado pelo macabro e pelo horror e criou “sua própria ‘ficção 

estranha’, que incluiu um bestiário 17  e um sombrio cenário da Nova Inglaterra” 

(BLOOMFIELD, 2008, p. 186). 

 Os escritores que mais influenciaram o autor americano foram Ann Radcliffe, Lord 

Byron, William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge. Essa influência se deu principalmente 

na composição das personagens noturnas, dos boêmios ou na poética descrição da natureza, 

além da representação do mistério e do sobrenatural. 

 Influenciado e influenciador, Poe estabeleceu seus próprios preceitos na construção 

do conto de efeito, sendo um deles a presença do elemento feminino em suas tramas. 

  

2.2.1 Poe e a visão da personagem feminina 

 

A figura feminina teve papel relevante nas obras de Poe, principalmente nos contos, 

refletindo o movimento gótico. Não era interessante, pois, para o poeta retratar essas 

personagens como mulheres nobres e virtuosas, mas sim, como pessoas que demonstrassem 

fragilidade. Geralmente eram doentes ou adoeciam ao longo do texto, vindo a enlouquecer e a 

                                                 

17 Bestiário: coleção de fábulas moralistas ou religiosas sobre animais mitológicos e reais. (BLOOMFIELD, 2008, 

p. 186) 
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morrer, muitas vezes, na flor da juventude. Essa representação da mulher nos contos de Poe 

envolve sempre um estado de horror, junto com sua beleza e pureza. O próprio autor chegou a 

declarar que não havia coisa mais poética que a morte de uma bela mulher. 

 

A heroína gótica é geralmente apresentada como uma mulher jovem bela, 

atraentemente desejável e ao mesmo tempo elogiada por ser pura. Ela é também dócil, 

virgem, inteligente, conhecedora das artes e possui uma moral inviolável [...]. A 

heroína gótica é representada, também, como uma mulher abandonada em quartos 

escuros e sombrios, oprimida pelos seus pensamentos e visões assombrosas, 

negligenciada por seus pais, esposos e irmãos” (ARAÚJO FILHO, 2015, p. 54). 

 

 

Alguns críticos relacionam essa obsessão pela morte da mulher amada à vida 

pessoal do escritor, que perdeu a mãe, a madrasta e a esposa. Sua mãe Eliza faleceu de 

pneumonia ou tuberculose, quando Poe tinha apenas 2 anos de idade; sua esposa Virgínia 

morreu, com apenas 25 anos, de tuberculose e sua madrasta, a Sra. Allan, morreu de uma doença 

crônica, enquanto Poe servia o Exército em outro estado (BLOOMFIELD, 2008).  Contudo, 

esse é um argumento especulativo, não podendo ser confirmado, nem negado. O que se pode 

observar é o fascínio de Poe pelo tema, em que a personagem do sexo masculino também tem 

papel vital. Sobre isso, Bellin (2010), explica:  

 

[...] extremamente relevante para a análise dos contos de Poe, é a ideia de que existe 

uma relação de poder entre o cadáver, identificado como feminino, e o sobrevivente, 

visto como masculino. Esta representação literária é frequente dentro de obras 

produzidas no contexto de uma sociedade patriarcal (p. 56). 

  

 Em seus contos, Poe representa a mulher como o “outro” do homem, que pode vir 

a ser uma ameaça a ser contida por ele. Presa no espaço de uma casa, ou castelo, ela é uma 

sombra que o homem, ao mesmo tempo, idolatra e teme, variando entre o desejo de tê-la viva, 

morta ou mutilada. No conto que iremos analisar ― “Berenice” ― esse sentimento da 

personagem masculina se mostra na obsessão doentia pelos dentes da moça, a ponto de mutilar 

seu suposto cadáver, para tê-los consigo. 

 

2.2.2 Poe e o conto de efeito 

 

Genericamente, denominamos conto como uma narrativa de ficção, composta de 

narrador, personagem(ns), enredo e ponto de vista. Com extensão mais curta que a novela ou o 

romance, o conto possui apenas um clímax. De acordo com Gotlib (2006), a história do conto 
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se desenvolve a partir do critério de invenção; primeiro, sua criação e transmissão oral; em 

seguida, o relato por escrito. Contudo, só passaria a ter caráter literário quando o narrador se 

tornou contador-criador-escritor. Sobre isso, a autora dispõe que: 

 

[…] esta voz que fala ou escreve só se afirma enquanto contista quando existe um 

resultado de ordem estética, ou seja: quando consegue construir um conto que ressalte 

os seus próprios valores enquanto conto, nesta que já é, a esta altura, a arte do conto, 

do conto literário. Por isso, nem todo contador de estórias é um contista (GOTLIB, 

2006, p. 13). 

 

No universo dos contos literários, podemos citar o conto maravilhoso (do qual 

fazem parte os contos populares e os contos de fadas) e o conto moderno. Nesta categoria, está 

incluso o escritor Edgar Allan Poe, que defendeu a relação entre a extensão do conto e o efeito 

que este causa no leitor. Quanto à diferença do romance para o conto, ele afirma sobre o 

primeiro que, como vimos, uma extensão excessivamente longa para ser assimilada em apenas 

uma “assentada” tende a dispersar o efeito da chamada “unidade de impressão” (POE, 1999, p. 

2). Isso se deve, segundo Poe, ao fato de que sucessivas “assentadas” diante do texto fazem 

com que os afazeres interfiram na unidade de efeito da obra, fazendo com que se perca a noção 

de totalidade. E, sobre o conto: 

 

No conto breve, no entanto, o autor está habilitado a realizar a plenitude de sua 

intenção, seja qual for. Durante a hora de leitura, a alma do leitor está sob o controle 

do escritor. Não há influências externas ou extrínsecas - resultantes de cansaço ou 

interrupção18 (POE, 1891). 

 

Poe cria, então, sua definição do que seria ou não um conto, estabelecendo regras e 

limites, a partir de sua teoria de efeito. Segundo Ogliari (2014): 

 

Poe concentrou-se em estudar a extensão e a reação que o '‘verdadeiro’' conto causava 

no leitor, a qual rotulou como efeito, apontando que em quase todas as classes de 

composição, a unidade de efeito ou impressão deveria ser o ponto de maior 

importância: unidade de efeito ou unidade de impressão foi o nome que deu a essa 

forma, essa reação que o conto teria de causar em quem o lesse. Destinou, com isso, 

várias questões ao autor – aterrorizar? encantar? enganar? – para que fossem pensadas 

por ele antes de escrever sua narrativa, tendo como objetivo trabalhar, posteriormente, 

a partir de sua escolha, para '‘fisgar’' o leitor (p.46). 

                                                 

18 In the brief tale, however, the author is enabled to carry out the fulness of his intention, be it what it may. During 

the hour of perusal the soul of the reader is at the writer's control. There are no external or extrinsic influences- 

resulting from weariness or interruption. 
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Assim, estava criada a primeira modalidade de conto moderno, chamada de conto 

de efeito ou de impressão, ou, simplesmente, short story, servindo de modelo para os demais 

contistas da época. 

 

2.3 “Berenice”: uma obsessão patológica 

 

O conto “Berenice” foi, inicialmente, publicado por Poe no ano de 1835, no 

Southern Literary Messenger. Chocados com o grau de violência da obra, muitos leitores 

reclamaram à edição do periódico. Mas, “o autor, devido ao seu forte temperamento crítico, 

discordou das reclamações feitas, alegando que muitos periódicos e revistas haviam atingido a 

popularidade por causa de histórias de terror como a que ele escrevera” (BELLIN, 2010, p. 94). 

Isso porque os contos de Poe agradavam grande parte do público norte-americano, com exceção 

de parte dos críticos literários, que viam com reservas a ficção gótica. 

Mesmo assim, o escritor, anos mais tarde, publicou o conto novamente no livro 

Tales of the Grotesque and Arabesque, em 1840, com poucas revisões, estas mais de caráter 

ortográfico. Já em 1845, convidado pela Brodway Journal para publicar sua obra, incluiu 

“Berenice” entre os demais contos, desta vez, reeditado. Sobre isso, Santos e Salvadori (2017) 

informam: 

 

Ao realizarmos uma análise comparativa e estrutural das duas versões – a de 1840 e 

a de 1845 – foi possível perceber que ao longo do texto há um total de 51 modificações, 

entre elas trocas de palavras, revisão de pontuação, inversão de posição das palavras 

e/ou frases, e remoção total ou parcial de conteúdo dentre eles passagens importantes 

para a forma com que o leitor percebe a narrativa (p. 228). 

 

 

 A versão utilizada neste trabalho é conto publicado em 1835, que preserva os 

componentes de horror e mistério próprios das obras de Poe. Na subseção a seguir, poder-se-á 

verificar os principais detalhes do enredo do conto supracitado. 

 

2.3.1 Principais aspectos narrativos do enredo 

 

“Berenice” tem início com uma epígrafe latina, marca registrada dos contos de Poe, 

que só será compreendida no final do conto: “Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae 
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visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas. — Ebn Zaiat.110” (Diziam-me os amigos que, 

se eu visitasse o túmulo da amiga, minhas preocupações seriam suavizadas). 

 Logo, conhecemos a personagem Egeu, narrador do conto que, desde o início, 

deixa claro, pelo jogo de palavras empregado, que algo de muito sinistro já aconteceu: “Ou a 

lembrança da felicidade passada é a angústia de hoje, ou as amarguras que existem agora têm 

sua origem nas alegrias que podiam ter existido” (POE, 2001, p. 29).  

As lamentações iniciais são interrompidas por um processo de descrição de sua vida. 

Apesar de não revelar o sobrenome de sua família, deixa claro que eram cidadãos de posses e 

de alta estirpe. Pode-se notar este fato também pela descrição feita do solar pertencente aos 

avós paternos, principalmente da biblioteca, local em que permaneceu na clausura por toda uma 

vida. Temos a referência à morte da mãe e ao seu nascimento, e essa ordem narrada dos 

acontecimentos nos dá elementos para supor que ela morrera durante o parto. 

Desde então, percebe-se que há algo de errado com Egeu, quando ele diz que: “as 

realidades do mundo me afetavam como visões, e somente como visões, enquanto que as loucas 

ideias da terra dos sonhos tornavam-se, por sua vez, não o estofo de minha existência cotidiana, 

na realidade, a minha absoluta e única existência” (POE, 2001, p. 29). A suspeita se confirma 

quando ele diz que Berenice cresceu junto com ele no solar. A primeira referência à prima, cujo 

nome dá título ao conto, já traz as características desta, totalmente contrárias às dele: ela era 

jovial, alegre, cheia de energia; ele, doente e melancólico. O momento em que Berenice entra 

no conto não suaviza o tom da narrativa: até nos elogios a ela tecidos, percebem-se a melancolia 

e o tom pesado com que profere as palavras: 

 

Quando lhe invoco o nome... Berenice!, das ruínas sombrias da memória repontam 

milhares de tumultuosas recordações. Ah, bem viva tenho agora a sua imagem diante 

de mim, como nos dias de sua jovialidade e alegria! Oh, deslumbrante, porém 

fantástica beleza! Oh, sílfide entre os arbustos de Arnheim! Oh, náiade à beira de suas 

fontes! E depois... depois tudo é mistério e uma estória que não deveria ser contada 

(POE, 2001, p. 31). 

 

 

Ocorre que, passado um tempo, Berenice foi acometida por uma doença que, 

considerada fatal, lhe tirara o vigor e a beleza. O que se sabia é que a moça apresentava 

episódios de epilepsia, que culminavam com catalepsia, deixando-a como morta durante certo 

tempo e acordando sempre de modo assustador, o que afetou também o seu estado mental. 

Temos aqui um traço recorrente nos contos de Poe: várias de suas personagens são acometidas 

por enfermidades que os médicos não conseguem diagnosticar. Como exemplo, citamos Ligeia, 
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do conto de mesmo nome; Madeline, de “A queda da casa dos Usher” e Morella, personagem 

de conto homônimo. 

Egeu, por sua vez, teve complicações com sua própria enfermidade. Além disso, 

apresenta mais um sintoma, a chamada monomania 19 . Trata-se de uma fixação, uma 

contemplação de determinado objeto por mais simples que possa parecer. O próprio Egeu dá 

exemplos de situações que poderiam acontecer com quem fosse acometido pela monomania: 

 

Meditar infatigavelmente longas horas, com a atenção cravada em alguma frase 

frívola, à margem de um livro ou no seu aspecto tipográfico, ficar absorto, durante a 

melhor parte dum dia de verão em contemplação duma sombra extravagante, 

projetada obliquamente sobre a tapeçaria, ou sobre o soalho; perder uma noite a 

observar a chama inquieta duma lâmpada, ou as brasas de um fogão; sonhar dias 

inteiros com o perfume duma flor; repetir monotonamente, alguma palavra comum, 

até que o som, a repetição frequente, cesse de representar ao espírito a menor ideia; 

perder toda a sensação de movimento ou de existência física, em virtude de uma 

absoluta quietação do corpo, prolongada e obstinadamente mantida, tais eram as mais 

comuns e menos perniciosas aberrações, provocadas pelo estado de minhas 

faculdades mentais não, de fato, absolutamente sem exemplo, mas certamente 

desafiando qualquer espécie de análise ou explicação (POE, 2001, p.31-32). 

 

 

Após várias linhas dissecando sua própria doença, ele retorna ao infortúnio de 

Berenice. Com pena de vê-la definhar a cada dia, e, num momento dentro de todo esse 

sofrimento, sabedor de que ela já nutrira por ele certo sentimento, ele lhe propõe casamento, 

mesmo não a amando, nem nos seus dias de saúde e beleza. Egeu descreve como ele vê sua 

prima e noiva: 

 

[...] eu a contemplara, não como a viva e respirante Berenice, mas como a Berenice 

de um sonho; não como um ser da terra, um ser carnal, mas como a abstração de tal 

ser; não como uma coisa para admirar, mas para ser analisada; não como objeto para 

amar, mas como o tema da mais absoluta, embora inconstante, especulação (POE, 

2001, p. 32). 

 

 

Aproximando-se as núpcias dos primos, Egeu, como sempre, encontra-se no 

gabinete da biblioteca. Pensando estar sozinho, de repente, ele vê Berenice à sua frente. Então, 

                                                 

19  Monomania é um delírio parcial, caracterizado por uma preocupação excessiva. O termo monomania era 

utilizado para descrever pacientes que apresentavam um transtorno focal da mente, que em todos os outros aspectos 

encontrava-se intacta. A síndrome era subdividida em três tipos: delirante, raciocinante e instintiva. As duas 

primeiras são referências clássicas de dois diagnósticos atuais, respectivamente transtorno delirante não 

esquizofrênico e transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) (TAVARES, 2008, S1-2). 
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ele descreve o quanto ela estava diferente, como a doença lhe afetara o físico, tornando-a 

excessivamente magra. Nenhum dos dois, entretanto, fazia comentários a respeito.  

 

A fronte era alta e muito pálida, e de uma placidez singular. O cabelo, outrora negro, 

de azeviche, caía-lhe parcialmente sobre a testa e sombreava as fontes encovadas com 

numerosos anéis, agora de um amarelo vivo, em chocante discordância, pelo seu 

caráter fantástico, com a melancolia que lhe dominava o rosto. Os olhos, sem vida e 

sem brilho, pareciam estar desprovidos de pupilas (POE, 2001, p. 33) 

 

Um detalhe no corpo da prima lhe chama a atenção: os dentes. A visão dos dentes 

é o bastante para ativar nele o sintoma da monomania, pois fica obcecado por eles:  

 

Os dentes!... Os dentes! Estavam aqui e ali e por toda parte, visíveis, palpáveis diante 

de mim. Compridos, estreitos e excessivamente brancos, com os pálidos lábios 

contraídos sobre eles, como no instante mesmo do seu primeiro e terrível crescimento 

(POE, 2001, p.33). 

 

 

Sua obsessão por aqueles dentes o deixa pensando neles dia e noite. Ele os deseja, 

quer ter a posse deles. Enquanto medita naquela obsessiva imagem, ouve gritos e vozes vindos 

de fora da biblioteca. Abrindo a porta, uma criada lhe comunica que Berenice falecera e que 

estão preparando o enterro. Angustiado, Egeu se dirige ao quarto da prima, compelido a ver seu 

corpo. 

A descrição desse momento é totalmente voltada para o horror, para o escuro, para 

o odor fétido: pela descrição de Egeu, o quarto respirava morte. Mas ele não pôde resistir e se 

aproxima do caixão de Berenice. Os poucos segundos que passa com o corpo são horripilantes, 

pois ele acha que vê um dedo da prima se mexer e depois, para seu tormento, os dentes. 

 

Haviam-lhe amarrado o queixo com um lenço, o qual não sei como, se desatara. Os 

lábios lívidos se torciam numa espécie de sorriso, e por entre sua moldura melancólica 

os dentes de Berenice, brancos, luzentes, terríveis me fixavam ainda, com uma 

realidade demasiado vívida. Afastei-me convulsivamente, do leito, sem pronunciar 

uma palavra, como um louco, corri para fora daquele quarto de mistério, de horror e 

de morte (POE, 2001, p. 34). 

 

 

De volta à biblioteca, Egeu, confuso, parece estar acordando de um sono profundo. 

Não se lembra, mas sabe que, àquela hora, a prima já havia sido enterrada. Mas o que acontece 

nesse intervalo não lhe era nítido ou positivo. Começa a se lembrar de gritos de horror de uma 

mulher, mas tudo é muito impreciso. Sabe que fez alguma coisa, mas não consegue se lembrar 

o que é. A atmosfera é de total angústia, terror, quando ele nota uma caixinha em sua mesa, 
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normalmente utilizada pelo médico da família. Não sabe por que está lá, mas sente arrepios ao 

contemplá-la. 

Voltemos à epígrafe, pois Egeu, ao ver um livro aberto sobre sua mesa, lê a fatídica 

frase, que lhe causa horror e vai aguçando sua mente, trazendo à lembrança o que acontecera, 

com a ajuda de um criado que entra em seu quarto, para lhe contar os fatos: 

 

Falou-me de um grito selvagem que perturbara o silêncio da noite …todos em casa se 

reuniram... saíram procurando em direção ao som. E depois sua voz se tornou 

penetrantemente distinta, ao falar-me de um túmulo violado... de um corpo 

desfigurado, desamortalhado, mas que ainda respirava, ainda, ainda vivia! Apontou 

para minhas roupas; estavam sujas de coágulos de sangue. Eu nada falava e ele pegou-

me levemente na mão; gravavam-se nela os sinais de unhas humanas. Chamou-me a 

atenção para certo objeto encostado à parede: era uma pá (POE, 2001, p. 35). 

 

 

Aterrorizado, Egeu pega a caixinha de ébano sobre a mesa, que lhe cai das mãos, 

espalhando instrumentos dentários “com trinta e duas coisas pequenas, como que de marfim”, 

que rolaram por todo o assoalho (POE, 2001, p. 36).  

 

2.3.2 As personagens principais 

 

O conto revela duas personagens principais, as únicas que possuem seus nomes 

revelados: Egeu e Berenice. As demais aparecem esporadicamente (o criado e a criada) ou são 

apenas citadas (a mãe e os avós paternos de Egeu). Contudo, nas observações de Gancho (2006), 

no conto estudado, podem ser considerados personagens apenas os dois principais e os criados: 

 

O personagem é um ser que pertence à história e que, portanto, só existe como tal se 

participa efetivamente do enredo, isto é, se age ou fala. Se um determinado ser é 

mencionado na história por outros personagens, mas nada faz direta ou indiretamente, 

ou não interfere de modo algum no enredo, pode-se não o considerar personagem (p. 

18). 

 

Egeu e Berenice são, inicialmente, personagens com características opostas, 

conforme descrição do próprio Egeu: 

 

Berenice e eu éramos primos e crescemos juntos, no solar paterno. Mas crescemos 

diferentemente: eu, de má saúde e mergulhado na minha melancolia; ela, ágil, graciosa 

e exuberante de energia. Para ela, os passeios pelas encostas da colina. Para mim, 

estudos do claustro. Eu, encerrado dentro do meu próprio coração e dedicado, de 

corpo e alma, à mais intensa e penosa meditação. Ela, divagando descuidosa pela vida, 

sem pensar em sombras no seu caminho, ou no voo silente das horas de asas lutuosas 

(POE, 2001, p. 30). 
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Egeu representa a prisão, a tristeza, o defeito; Berenice é a liberdade, a ventura, a 

exuberância. Doente, enclausurado, envolto em seus pensamentos, Egeu contempla a energia 

da prima e sua falta de preocupação com as coisas da vida, com a dor, com os problemas da 

existência. Egeu é pensamento; Berenice, sentimento. Egeu é do mundo das sombras; Berenice 

é o sol. Portanto, não poderia haver personagens mais distintos que estes. 

Se procurarmos no dicionário onomástico o significado de seus nomes, também 

veremos essa oposição:  

 

Em grego, Berenice significa “portadora da vitória”, além de ser uma personagem 

trágica que prometeu seu cabelo a Afrodite caso o marido retornasse vivo da guerra. 

Berenice foi também o nome de várias rainhas egípcias e de algumas princesas judias, 

o que poderia remeter a uma aura de realeza envolvendo a personagem. (...) Egeu, por 

sua vez, é o nome de um lendário rei ateniense que comete suicídio ao ter a informação 

equivocada de que seu filho Teseu teria morrido ao tentar matar o Minotauro. Este 

nome funciona de forma simbólica dentro da narrativa, pois sugere ao mesmo tempo 

a força, o poder e a aniquilação do masculino (BELLIN, 2010, p. 97-98). 

 

 

Sobre Egeu, não há descrição física. Ele descreve sua clausura na biblioteca, 

aparentemente consentida. Neste local, ele passa toda sua infância, em meio aos livros, e sua 

juventude em delírios. Também descreve que, ao atingir a maturidade, opera-se nele uma total 

inversão: a realidade se tornou visão e os pensamentos da terra dos sonhos viraram sua única 

razão de existência. Portanto, tudo o que ele tem a dizer sobre si tem relação com sua doença 

mental, agravada, posteriormente, por um novo sintoma: a monomania. 

 Berenice, por outro lado, é descrita por Egeu como “ágil, graciosa e exuberante de 

energia” (POE, 2001, p.31). Despreocupada com a vida e com o futuro, até que é acometida 

por uma doença fatal, parecida com epilepsia, que terminava, muitas vezes, em catalepsia. A 

doença atacou seu corpo e transformou seu espírito. Segundo Egeu, até sua personalidade foi 

modificada. Totalmente desfigurada pela doença, de casamento marcado com o primo, apenas 

seus dentes permaneciam intactos, sendo estes a razão que move o enredo deste conto. 

É interessante notar que a Berenice de Poe não possui sequer uma fala no conto. 

Em cena alguma ouve-se a sua voz, apenas temos o relato de seus gritos, vindos do túmulo 

violado, nas palavras do criado. Egeu tem a prerrogativa de narrar toda a história, descrevendo 

sua prima saudável, durante a doença e depois de sua suposta morte, mas não transmite 

nenhuma palavra que ela tenha dito. Pensar na existência de Berenice pode nos levar a crer que 

ela só existe para que Egeu possa dar vazão à sua doença mental. 
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Outro ponto interessante é que ela nutrira sentimentos por ele, em algum momento. 

Sabendo disso, ele admite não tê-la amado quando era bela e formosa. Também parece não a 

amar agora. Mas, mesmo assim, ele a pede em casamento. O pedido se dá praticamente por 

pena e por uma curiosidade monomaníaca quanto à doença tétrica de Berenice.  

 Então, tudo gira em torno de Egeu. A obsessão pelos dentes da prima, única parte 

preservada do corpo desfigurado dela, é a manifestação da monomania, que aflora nele no 

primeiro momento em que os vê. Não se apaixona por Berenice, fica obcecado por ter os dentes 

dela para si, somente eles. Obsessão tal que o faz arrancá-los dela, em sua sepultura, mesmo ela 

ainda estando viva: 

 

Eles, somente eles estavam presentes aos olhos de meu espírito, e eles, na sua única 

individualidade, se tornaram a essência de minha vida mental. Via-os sob todos os 

aspectos. Revolvi-os em todas as direções. Observava-lhes as características. Detinha-

me em todas as suas peculiaridades. Meditava em sua conformação refletia na 

alteração de sua natureza. Estremecia ao atribuir-lhe em imaginação, faculdades de 

sentimento e de sensação, e, mesmo quando desprovidos dos lábios, capacidade da 

expressão moral (POE, 2001, p. 34). 

 

 

Ao saber da suposta morte de Berenice e criar coragem para ver o corpo, ele diz 

que se dirigiu “com repugnância, para o quarto de dormir da defunta” (POE, 2001, p.34). O que 

se pode depreender disso é que Berenice é apenas um alguém que tem a posse de algo que ele 

deseja. Ela serve de fundo para que a doença dele se manifeste e ele possa explicar o porquê de 

seus atos, de suas insanidades. Então, considerando esse ponto de vista, temos Egeu como 

protagonista do conto e Berenice como o “outro” que lhe serve de ponte para que sua história 

ocorra. 

A presença de Berenice no conto, apesar deste levar o seu nome, não é diferente de 

um objeto, ou coisa, que poderia, muito bem, substituí-la. Mas, uma personagem feminina é 

relevante para Poe, pois permite que o fantástico e o sobrenatural se manifestem com mais 

impacto no leitor. Uma moça de beleza excessiva torna-se uma doente de magreza excessiva. 

Sua decadência física e mental causam uma situação chocante; o fato de ser enterrada viva é 

um terror absoluto. A cena mais chocante, porém, pertence a Egeu, que abre sua sepultura e 

arranca-lhes os dentes, um a um, enquanto ela grita, pois está viva, fato que ele, em sua loucura 

ignora ou nem se dá conta, tamanha é sua excitação em obter o que tanto queria. 

Portanto, Berenice é uma personagem sem voz, sem ação, que, após ser acometida 

pela enfermidade, torna-se uma sombra que se move pela mansão, um vulto que se esgueira 

pelos cantos. Em um desses instantes, chega à biblioteca, local em que tem a infelicidade de 
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sorrir para seu doentio primo e noivo, sendo, após, vítima de duas tragédias: a primeira, a de 

ser enterrada viva e, depois, ter os dentes forçosamente tirados por Egeu, ainda estando no 

túmulo onde a colocaram. 

 

2.3.3 Tempo e espaço 

 

O narrador não dá detalhes do local (estado, país) em que ocorrem os fatos. 

Sabemos, porém, que tudo se desenrola no solar de seu pai, herdado dos avós: “contudo não há 

torres no país mais vetustas do que as salas cinzentas e melancólicas do solar de meus avós” (p. 

30). Assim, o local onde se desenvolve a ação do conto é a mansão da família, cujo nome Egeu 

também não quis revelar. Enclausurado na biblioteca do casarão, só temos a descrição do lado 

de fora com os passeios de Berenice “pelas encostas das colinas” (p 31). 

A descrição que faz do casarão é totalmente sombria: ao falar da tapeçaria, dos 

quadros, pinturas, tudo parece muito escuro. A biblioteca, com seus vários volumes, tem uma 

natureza mórbida, doentia, como se fosse uma prisão: “emergindo assim da longa noite daquilo 

que parecia, mas não era, o nada, para logo cair nas verdadeiras regiões da terra das fadas, num 

palácio fantástico, nos estranhos domínios do pensamento monástico e da erudição” (POE, 

2001, p. 30). 

Segundo Araújo Filho (2015), esse tipo de descrição de espaços “que envolvem 

ruínas e construções antigas, sombrias e opressoras, como castelos e igrejas” (p. 53) é 

característica da literatura gótica, especialmente a europeia; já a norte-americana “engloba o 

caos e a ausência, muitas vezes também em lugares fechados, sobrenaturais, com personagens 

atormentados por fortes emoções, como o amor obsessivo e a profunda dor” (ARAUJO FILHO, 

2015, p. 53). 

Outra informação que se pode coletar quanto ao local e ao tempo, simultaneamente, 

é que, faltando alguns dias para o casamento, era uma “tarde de inverno de um daqueles dias 

intempestivamente cálidos, sossegados e nevoentos” (p. 33). O clima psicológico, dentro do 

casarão, parece ser sempre o mesmo, sempre cinzento, ao contrário do lado de fora, em outras 

estações, quando Berenice, sã, corria pelas colinas. Mas, quando se vê doente, a personagem é 

obrigada a permanecer dentro da mansão, em virtude dos sintomas que apresenta: 

 

Berenice era jovem admirável pela beleza e por irradiar vigorosamente a vida. Ela 

habituou-se e cresceu andando por aí despreocupada, em ambientes abertos, cheios de 

luz, e em contato direto com os prazeres que a natureza tinha a lhe oferecer [...] Desde 

o momento em que Berenice é acometida misteriosamente pela doença, ela não tem 

escolha e é forçada a abdicar de sua rotina saudável, e, com isso, ela se vê obrigada a 



45 

 

 

adentrar nos limites internos  dos quais vivia Egaeus, isto é, “a antiga mansão da 

família” (ARAÚJO FILHO, 2015, p. 75-76). 

 

  

O tempo, inicialmente psicológico, é conduzido pelo narrador, partindo-se do que 

se supõe ser uma tragédia já ocorrida: 

 

A DESGRAÇA É VARIADA. O infortúnio da terra é multiforme. Arqueando-se sobre 

o vasto horizonte como o arco-íris, suas cores são como as deste, variadas, distintas e, 

contudo, nitidamente misturadas. Arqueando-se sobre o vasto horizonte como o arco-

íris! Como de um exemplo de beleza, derivei eu uma imagem de desencanto? Da 

aliança de paz, uma semelhança de tristeza? E que, assim como na ética o mal é uma 

consequência do bem, da mesma realidade, da alegria nasce a tristeza. Ou a lembrança 

da felicidade passada é a angústia de hoje, ou as amarguras que existem agora têm sua 

origem nas alegrias que podiam ter existido (POE, 2001, p. 30). 

 

Após esse parágrafo, Egeu conduz o tempo, praticamente, de forma cronológica, na 

ordem dos acontecimentos, apesar de, em alguns momentos, divagar sobre algo ou algum 

acontecimento. Há, também, o lapso de tempo, ao visitar o corpo da prima em seu quarto e 

depois se achar na biblioteca, após violar a sepultura de Berenice: 

 

Achei-me de novo sentado na biblioteca, e de novo ali estava só. Parecia que havia 

pouco despertara de um sonho confuso e agitado que era então meia-noite e bem 

ciente estava de que, desde o pôr do sol, Berenice tinha sido enterrada. Mas, durante 

esse tétrico intervalo, eu não tinha qualquer percepção positiva, ou definida (p. 35). 

 

 

Portanto, o tempo cronológico é intercalado por momentos de reflexões do narrador, 

sobre sua doença, a doença da prima, depois, especificamente, quanto à monomania e, 

finalmente, a obsessão pelos dentes de Berenice e a perda temporária de memória do que 

aconteceu, do período que sucedeu sua saída do quarto da “defunta” até o seu despertar na 

biblioteca. 

 

2.3.4 O narrador 

 

No conto, temos um narrador personagem, Egeu, que o narra em primeira pessoa. 

Segundo Gancho (2006), há dois tipos de narrador personagem: o narrador testemunha e o 

narrador protagonista. Sobre a narração em “Berenice”, Bellin afirma: 

 

O narrador protagonista apresenta algumas semelhanças com o testemunha, pois 

também narra a partir de um ponto de vista limitado, sem saber o que se passa na 

mente dos outros personagens. Mas há uma diferença crucial entre os dois: enquanto 
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o narrador testemunha não participa diretamente dos fatos narrados, contando a 

história de fora para dentro, o protagonista participa ativamente de todos os 

acontecimentos que relata, fazendo com que a história seja narrada de dentro para fora 

(2010, p.95) 

 

 

Egeu é narrador e protagonista, que conta a história de seu ponto de vista, chamando 

a atenção do leitor para suas mazelas mentais, tentando explicar o porquê de ter certos 

comportamentos. Ele é a única voz ouvida, responsável pela instância da enunciação do conto. 

Berenice, se tivesse alguma voz, teria sido transmitida por Egeu, pela sua versão.  

O interessante é que, até a tentativa do criado de contar a ele o que ocorreu com o 

túmulo de Berenice é interrompida pelos pensamentos de Egeu, pelo retorno de sua memória: 

 

Que disse? Ouvi frases truncadas. Falou-me de um grito selvagem que perturbara o 

silêncio da noite …todos em casa se reuniram... saíram procurando em direção ao som. 

E depois sua voz se tornou penetrantemente distinta, ao falar-me de um túmulo 

violado... de um corpo desfigurado, desamortalhado, mas que ainda respirava, ainda, 

ainda vivia! (POE, 2001, p. 35). 

 

 

Egeu tem a palavra e dela faz o uso melhor que lhe convém, para convencer o leitor 

dos fatos que ocorreram e por que ocorreram, sempre se baseando em seu estado mental, em 

sua doença. Bellin (2010), analisando três contos de Poe, chega à seguinte conclusão quanto 

aos seus narradores: “Eles são alheios ao mundo exterior, isolados em mansões decadentes, em 

masmorras ou em bibliotecas mergulhados em livros e meditação. Trata-se de um narrador que 

cria um mundo particular, um narrador cujo ‘narcisismo é transformado em ficção’” (p. 58). 

No trecho em que ele faz elogios a Berenice, percebe-se que não se trata de romance 

ou paixão, ou qualquer sentimento de cunho amoroso normal. Parece-nos mais uma 

consternação pelo estado em que ela ficou, misturada à culpa de ter-lhe arrancado brutalmente 

os dentes: 

 

Quando lhe invoco o nome... Berenice!, das ruínas sombrias da memória repontam 

milhares de tumultuosas recordações. Ah, bem viva tenho agora a sua imagem diante 

de mim, como nos dias de sua jovialidade e alegria! Oh, deslumbrante, porém 

fantástica beleza! Oh, sílfide entre os arbustos de Arnheim! Oh, náiade à beira de suas 

fontes! E depois... depois tudo é mistério e uma estória que não deveria ser contada 

(POE, 2001, p. 31). 

 

Ao ficar doente, Berenice parece despertar algum sentimento em Egeu, quando ele 

declara empalidecer, estremecer diante dela. Contudo, não podemos esquecer que o próprio 

Egeu reconheceu que a prima era vista por ele “não como objeto para amar, mas como tema da 
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mais absoluta, embora inconstante especulação” (POE, 2001, p.33). Portanto, essa inquietação, 

esse calafrio sentido ao se deparar com Berenice pode muito bem não conter traços de paixão 

ou erotismo, mas um sentimento de espanto, por vê-la definhando e, ao mesmo tempo, de 

curiosidade, em saber o porquê de ela estar naquele estado. Qualquer que seja o possível 

sentimento envolvido no caso, esse é subjugado pela obsessão do rapaz pelos dentes da moça. 

Não podemos deixar de citar o momento em que Egeu tenta dialogar com o próprio 

leitor. “Mas é ocioso dizer que não havia vivido antes, que a alma não tem existência prévia. 

Vós negais isto. Não discutamos o assunto. Convencido eu mesmo, não procuro convencer os 

demais” (POE, 2001, p. 30). 

Lembramo-nos, neste instante, do capitão Ahab, da obra Moby-Dick (1851), do 

escritor norte-americano Herman Melville, e não há como não o comparar a Egeu, visto que 

ambos são monomaníacos e obcecados por seus objetos de desejo: a baleia Moby Dick e os 

dentes de Berenice, respectivamente. O comportamento obsessivo de Ahab e Egeu não mede 

esforços para conseguir seu intento, mesmo que, para isso, no caso do capitão, tenha de afundar 

um baleeiro cheio de tripulantes, para tentar matar a baleia que lhe arrancara a perna.  

 

2.3.5 “Berenice” e o diálogo com outras obras 

 

Há incontáveis maneiras de se verificar as relações de intertextualidade numa obra, 

já que “o discurso nasce no diálogo como sua réplica viva, forma-se na mútua-orientação 

dialógica do discurso de outrem no interior do objeto. A concepção que o discurso tem de seu 

objeto é dialógica” (BAKHTIN, 2002, 88-89). 

No conto, podemos observar referências a outras obras do próprio Poe. Uma vez 

que o jovem Egeu tem sua “morada” oficial em uma biblioteca no solar, não é necessário supor 

que seja um exímio conhecedor de literatura. Esta foi uma ótima oportunidade para que o autor 

pudesse inserir ideias ou elementos que nos remetessem a outros de seus trabalhos. 

Logo no início, temos uma epígrafe, elemento muito comum nos contos de Poe, 

que serve de mote para que o escritor faça o desenvolvimento da ideia. Este foi um recurso 

recorrente nos contos de Poe, como em “A queda da casa de Usher” e “Os assassinatos da Rua 

Morgue. 

Num dos momentos em que Egeu elogia a beleza de Berenice, ele diz “Oh, sílfide 

entre os arbustos de Arnheim!” (p. 31). Arnheim, que significa "Casa da Águia" é um termo 

usado em uma das histórias menos conhecidas de Edgar Allan Poe. Superficialmente, “O 
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Domínio de Arnheim” (1845) é um conto que trata de um homem fantasticamente rico, que 

deseja expressar o caráter verdadeiro, a suprema majestade e a dignidade do sentimento poético. 

Ele atinge seu objetivo por meio da criação de Arnheim, um castelo e jardim de suprema beleza. 

A história é, na verdade, uma tentativa de Poe de alcançar a mente e a alma humanas. 

O fato de Egeu passar quase toda a sua vida em meio aos livros nos dá uma visão 

da idealização de Poe da figura masculina: um ser intelectual, superior em entendimento e 

inteligência, assim como Roderick, sua personagem em “A queda da casa de Usher” e os 

narradores-personagens de “Ligeia” e de “O Retrato Oval”. 

Berenice representa o papel da figura feminina de beleza inigualável, mas que 

sucumbe diante de algo sombrio.  A morte da mulher sempre serve a algum propósito do homem 

(cf. BRONFEN, 1992). No caso deste conto, ela não morreu fisicamente, mas as circunstâncias 

de terror e horror pelas quais passou, no mínimo, mataram-na psicologicamente. 

Os dentes têm significado em outras obras de Poe, como “Hop Frog” (1849), 

“Metzengerstein” (1831) e “Aos fatos que envolveram o caso Mr. Waldemar” (1845). Nestas, 

representam mortalidade; já em “Berenice”, simbolizam um objeto do desejo, da obsessão 

masculina. 

Podemos citar também a intertextualidade, no conto ora analisado, com outras obras 

ou situações, como na frase da epígrafe, em latim, “Dicebant mihi sodales, si sepulchrum 

amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas” do poeta Ebn Zaiat, que teria como 

tradução: “Meus companheiros me disseram que eu poderia encontrar alguma alegação de 

minha miséria, ao visitar a sepultura de minha amada”20 (POE, 2001, p. 30). O autor da citação, 

Ebn Zaiat, era um poeta pouco conhecido na literatura ocidental. Peithman (1986) identificou 

Zaiat como um gramático e poeta que morreu por volta de 208 d.C., e que escreveu uma elegia 

sobre a perda de uma escrava muito amada.  

O momento em que Egeu lista algumas obras que lera, durante as crises de 

monomania: “Coelius Secundus Curio de amplitudine beati regni dei; da grande obra de Santo 

Agostinho, A Cidade de Deus; do De Carne Christí, de Tertuliano” (POE, 2001, p. 32), ele cita, 

deste último, a sentença: Mortuus' est Dei filius; credible est quia ineptum est; et sepultus 

resurrexít; certum est quia impossibíle est.21 Outro momento intertextual com citação. 

                                                 

 
21  “O filho de Deus morreu; isto é crível porque é absurdo; e sepultado ressuscitou; isto é certo por ser impossível”. 

(POE, 2010, Tradução de Silveira de Souza). 
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A alusão a Mademoiselle Sallé, bailarina e coreógrafa francesa, do sec. XVIII, de 

quem se dizia “tous ses pas étaient de sentiments” (todos os seus passos eram sentimentos), 

verso que Egeu adaptou para Berenice: “tous ses dents étaient des idées” (todos os seus dentes 

eram ideias), criando uma metáfora: dentes são ideias. Segundo Gheerbrant e Chevalier (1990), 

um dos mitos em torno do tema “dentes” envolve posse, força. Interpretando a metáfora 

sugerida por Egeu, os dentes de Berenice geraram nele ideias, pensamentos. Uma interpretação 

seria que a única maneira, em sua deturpada visão, de tê-la para si, neste caso, seria possuir 

seus dentes. “O dente é um instrumento de tomada de posse, tendendo à assimilação: é a mó 

que esmaga para fornecer um alimento ao desejo. Os dentes simbolizam a força de mastigação, 

a agressividade devida aos apetites dos desejos materiais” (GHEERBRANT; CHEVALIER, 

1990, p.349). 

Neste capítulo, propomo-nos a trabalhar com os elementos referentes ao texto de 

partida, o conto “Berenice”, de Edgar Allan Poe. Conhecemos um pouco da época e do contexto 

literário em que a obra foi escrita e da influência de Poe no cenário mundial. Passamos pelo 

resumo do enredo, análise das personagens principais, do narrador, do espaço-tempo e das 

influências de outros textos no conto.  

Após conhecermos a obra de partida, teremos, no próximo capítulo, a análise da 

obra de chegada, “Berê”, da microssérie televisiva Contos do Edgar (2013) e, posteriormente, 

o estudo comparativo entre as duas obras, separadas pelo tempo, espaço e pela cultura, levando-

se em conta as relações intertextuais presentes no episódio. 
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CAPÍTULO III 

 “BERÊ” E A LEITURA TELEVISIVA 

 

 

Neste capítulo, abordaremos os conceitos de audiovisual, série, minissérie e 

microssérie, que consideramos importantes para a compreensão do capítulo “Berê”, de Contos 

do Edgar (2013). Em seguida, faremos a análise do episódio, segundo as relações intertextuais 

construídas com o conto “Berenice”, de Edgar Allan Poe (1835).  

Segundo Kristeva (2010), “o dialogismo 22  bakhtiniano designa a escritura 

simultaneamente como subjetividade e como comunicatividade, ou melhor, como 

intertextualidade” (p. 71). Aplicado ao presente estudo, significa que a obra adaptada depende, 

não somente das palavras escritas pelo autor (sujeito) do texto literário, mas, principalmente, 

da leitura que o(s) autor(es) do audiovisual faz(em) desse texto, como o “outro” nessa relação 

de alteridade. 

Ainda partindo de Bakhtin, Stam (2008) interpreta que a intertextualidade não se 

aplica apenas ao literário, mas também às outras artes, e deve ser entendida dentro da cultura 

da época (p. 65). Partindo desse pressuposto, Contos do Edgar e, consequentemente, “Berê” 

estão relacionados, de forma intertextual, com os contos literários de Poe. 

 

3.1 O texto audiovisual: principais características 

 

Como o próprio termo já indica, o uso simultâneo dos termos latinos audire (ouvir) 

e videre (ver) formam a palavra audiovisual, que significa utilizar, ao mesmo tempo, recursos 

auditivos e visuais para a transmissão de mensagens. São muitas as aplicações desse verbete, 

mas, neste trabalho, concentrar-nos-emos no que se refere à categoria 

televisiva/cinematográfica, que é o objeto a ser analisado neste capítulo.  

                                                 

22   “Segundo Bakhtin, a língua, em sua totalidade concreta, viva, em seu uso real, tem a propriedade de ser 

dialógica. Essas relações dialógicas não se circunscrevem ao quadro estreito do diálogo face a face, que é apenas 

uma forma composicional, em que elas ocorrem. Ao contrário, todos os enunciados no processo de comunicação, 

independentemente de sua dimensão, são dialógicos. Neles, existe uma dialogização interna da palavra, que é 

perpassada sempre pela palavra do outro, é sempre e inevitavelmente também a palavra do outro. Isso quer dizer 

que o enunciado, para constituir um discurso, leva em conta o discurso de outrem, que está presente no seu. Por 

isso, todo discurso é inevitavelmente ocupado, atravessado, pelo discurso alheio. O dialogismo são as relações de 

sentido que se estabelecem entre dois enunciados” (FIORIN, 2008, p. 18-19). 
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Segundo Coutinho (2006), o audiovisual refere-se ao uso de tecnologias que são 

capazes de capturar, em sons e imagens, aquilo que, na vida real, é passageiro (p.56). 

Traduzindo, o audiovisual imortaliza, por assim dizer, fatos de nosso cotidiano que passam e 

não voltam mais. Como exemplo, podemos citar as filmagens caseiras, que guardam fatos 

importantes da vida do indivíduo, de sua família, trabalho, etc. O cinema e a televisão são 

sistemas semióticos que materializam os roteiros de seus produtores. 

No caso da adaptação do conto para a televisão, são as relações intersemióticas que 

estão presentes no trabalho dos roteiristas e da equipe responsável pela transformação de um 

texto em outro. Segundo Xavier (2003), o cinema e a literatura têm em comum “uma questão 

de forma que diz respeito ao modo de disposição dos acontecimentos e ações das personagens” 

(p. 64). Isso quer dizer que esses dois canais compartilham os elementos espaço, tempo, enredo, 

personagens. 

Mas, o que determina a diferença entre um texto adaptado e seu antecessor, segundo 

Xavier, é a questão do foco ou do ponto de vista (2003, p. 67). Isso quer dizer que o que 

diferencia o texto escrito do texto audiovisual são as escolhas feitas por seus autores: 

 

Claro que, em cada modalidade de arte, os recursos são diferentes, mas o cineasta, 

diretor de teatro e romancista têm em comum esse exercício de uma escolha que pode 

ser descrita, em parte, nos mesmos termos. No que diz respeito à adaptação, 

deparamo-nos aí com cotejos assentados no que há de comum e que pode ser motivo 

de identidade ou de diferença entre o romance e o filme (XAVIER, 2003, p. 67-68). 
 

Portanto, a despeito de toda a tecnologia envolvida na obra televisiva ou 

cinematográfica (posição das câmeras, efeitos sonoros e visuais, música, ângulos de gravação, 

etc.), o mais relevante na obra adaptada para o audiovisual é: o que pretende o seu diretor revelar, 

detalhar, omitir, acrescentar ou alterar em sua composição?  

Posteriormente, tentaremos analisar o foco, o ponto de vista do produtor de Contos 

do Edgar (2013), ao retratar o conto “Berenice” (1835) de Poe, da forma como foi reproduzido 

na TV, mas, primeiramente, iremos fazer uma distinção entre série, minissérie e microssérie, 

determinando em que categoria se encaixa a produção de Meirelles. 

 

3.1.1 Série, minissérie e microssérie 

 

Com o advento da televisão, conforme já descrito no Capítulo I deste trabalho, 

houve o surgimento de muitas produções que, diferentemente do cinema, podiam ser vistas no 

conforto dos lares. Atualmente, com os canais da TV paga, nem todos têm acesso a produções 
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como séries e seriados, já que poucos são reproduzidos nos canais abertos. Nestes, são mais 

comuns as minisséries e as microsséries. Mas, como definir essas categorias e determinar em 

qual se encaixa Contos do Edgar? 

Conforme Ramos (2016), série é “uma história sem um fim exatamente previsto 

que se presta a ser permanentemente estendida e que se baseia nas peripécias de uma 

comunidade cambiante, de um local definido ou de uma família circunscrita” (p.66). As séries 

são divididas em temporadas e estas em capítulos, e, a exemplo de Game of Thrones e Once 

upon a time23, possuem a necessidade de acompanhamento na ordem cronológica de episódios, 

para que se tenha o completo entendimento do enredo. A diferença desta para o seriado é que o 

último possui capítulos independentes, que podem ser assistidos fora da ordem de produção, 

mesmo que haja uma história a ser contada no conjunto dos episódios. O seriado mexicano 

Chaves24 exemplifica essa categoria. 

Quanto à minissérie, trata-se de “uma espécie de telenovela curta, cujo texto está 

totalmente fechado, comumente, quando começam as gravações. É uma obra já então definida 

em sua história, peripécias e final, no momento em que se inicia” (RAMOS, 2016, p. 65). 

Diferencia-se da microssérie, considerada uma categoria nova da teledramaturgia, pelo número 

e duração dos episódios, que, em geral, não ultrapassam o número de cinco, com cerca de 35 

minutos cada (p. 64). A Muralha (2000) e A invenção do Brasil (2000)25  são exemplos de 

minissérie e microssérie, com 49 e três capítulos, respectivamente. 

Portanto, considerando-se a quantidade e duração dos capítulos de Contos do Edgar 

(2013) e a falta de continuidade em uma nova temporada nos últimos cinco anos, poderíamos 

classificar esta produção como uma microssérie. Destacaremos, a seguir, aspectos gerais desta 

microssérie, para que passemos à análise de seu primeiro episódio, que é o objetivo desta 

dissertação. 

 

3.1.2 Contos do Edgar: surgimento, características e direção 

 

Antes de iniciarmos, definitivamente, a análise do episódio “Berê”, é necessário 

que forneçamos algumas informações gerais a respeito da microssérie Contos do Edgar (2013). 

                                                 

23  Séries norte-americanas em evidência no momento. Game of Thrones encerrou sua 7ª temporada, com a próxima 

já confirmada. Já Once upon a time continua em sua 7ª temporada, sem previsão de renovação, por enquanto. 

Ambas já exibiram 67 e 153 capítulos, respectivamente (Fontes: https://www.hbo.com/game-of-thrones e 

http://abc.go.com/shows/once-upon-a-time. Acesso em:13 maio 2018). 
24  Seriado exibido pelo canal aberto SBT e, recentemente, pelo canal Multishow, da TV paga 

(https://www.sbt.com.br/chaves e https://globosatplay.globo.com/multishow/chaves. Acesso em: 13 maio 2018). 
25  Produções da rede Globo de televisão, proprietária de canais da TV aberta e paga 

(http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/minisseries.htm. Acesso em: 13 maio 2018) 

https://www.hbo.com/game-of-thrones
http://abc.go.com/shows/once-upon-a-time
https://www.sbt.com.br/chaves
https://globosatplay.globo.com/multishow/chaves
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/minisseries.htm
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Produzida por Fernando Meirelles e dirigida por Pedro Morelli, foi definida pelo último como 

“um clássico do terror abrasileirado”. Em entrevista à jornalista Márcia Abos, de O Globo, em 

março de 2013, o diretor Pedro Morelli contou como surgiu a ideia de adaptar contos do escritor 

norte-americano: 

 

O universo do terror, do suspense é muito pouco explorado pelo cinema e pela TV 

brasileiros — constata o diretor, de 26 anos, lembrando que a ideia da série foi 

motivada pela demanda por conteúdo nacional gerada pela nova lei da TV paga. 

Produtor executivo da série e diretor da O2, o cineasta Fernando Meirelles pediu a 

toda a equipe da produtora independente para desenvolver projetos que pudessem 

interessar aos canais de TV por assinatura. Foi assim que Morelli, junto com os 

roteiristas Gabriel Hirschhorn e Vitor Brandt, criaram Contos do Edgar (MORELLI, 

2013). 

  

Para o site da O2 Filmes (2013), produtora dos episódios, Morelli declara: 

 

Sempre quisemos criar algo que se comunicasse com o público, histórias com forte 

dramaturgia e impacto visual. Surgiu então a ideia de adaptar algum clássico da 

literatura para a realidade brasileira contemporânea, usando uma dramaturgia já 

existente e bastante sólida, mas trazendo-a para um universo viável para a produção. 

Pensamos em alguns autores, mas o nome que mais nos encantou foi Poe (MORELLI, 

2013). 

 

 

 Ele explica ainda que cada episódio tem o nome de mulher e estas são sempre as 

vítimas: as “musas fúnebres” de Poe, segundo Morelli (2013), numa alusão ao pensamento de 

Poe a respeito da morte de suas personagens femininas, que já foi explicitado no Capítulo II 

deste trabalho.  

 Os cinco capítulos, com duração média de 30 minutos cada, foram ambientados na 

cidade de São Paulo, nos tempos atuais, pois, segundo o diretor, esta tem um certo lado sombrio, 

o que favorece o desenvolvimento de um tom tenso e macabro, mas que, apesar disso, há um 

certo humor irônico presente na trama. “‛Quando rimos, ficamos mais vulneráveis, ou seja, o 

medo ou o susto tende a ser maior’, conclui o diretor” (MORELLI, 2013).  

Sobre a personagem Edgar, o cineasta e diretor afirmou que, uma vez que os 

episódios eram inspirados em contos diferentes, ele necessitava criar algo que os unisse, um 

“alter-ego de Poe” (O2 FILMES, 2013): 

 

Queríamos um personagem que visse as estórias acontecendo e as contasse 

informalmente para alguém. Esse parecia um caminho mais interessante. Qual seria 

uma profissão que permitiria ao personagem andar por toda a cidade, interagindo com 

todo tipo de gente? Passamos por várias ideias até chegarmos aos dedetizadores. De 

cara essa ideia nos agradou porque está diretamente ligada à morte. A profissão dessas 

pessoas é matar pragas – de certa forma, eles são matadores. Há um tom ironicamente 
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mórbido nessa profissão e, ao mesmo tempo, é um universo popular, o que cola muito 

bem com a nossa proposta de adaptação ao contexto popular brasileiro (O2 FILMES, 

2013). 

 

 

Quanto ao processo adaptativo dos contos de Poe, o diretor acrescenta que a seleção 

dos contos se baseou no critério de ação: foram escolhidos aqueles que tinham mais 

movimentação das personagens ou que pudessem ter cenas de ação incorporadas. Após 

selecionados, a equipe optou por investir em “uma liberdade poética para deixar a série o mais 

original possível, ambientando-a em locais e contextos inesperados para quem assiste a uma 

adaptação de Edgar Allan Poe” (O2 FILMES, 2013). 

O diretor Pedro Morelli já assinou dois longas: Entre nós (2013), lançado no 

Festival de Roma no mesmo ano e Zoom, cuja estreia se deu no Festival de Toronto, em 2015. 

Para a TV paga, dirigiu Contos do Edgar (2013), cujo primeiro capítulo, “Berê”, atingiu a marca 

de maior audiência em estreias de trabalhos brasileiros nos canais a cabo. É diretor, atualmente, 

da série Rua Augusta, exibida no canal pago TNT. Para a rede Globo, assinou as duas últimas 

temporadas da série Cidade dos Homens (2017-2018). 

O diretor da microssérie teve como pretensão criar uma obra baseada nos contos de 

Poe, mas tendo liberdade criativa de adicionar, retirar ou modificar elementos e situações, de 

forma a produzir episódios que surpreendessem o público e a crítica, sem perder de vista o tema 

de cada conto. 

 Feita esta apresentação da microssérie e de seu diretor, passemos então para a 

análise dos aspectos que envolvem o primeiro capítulo, “Berê”, adaptado do conto “Berenice”, 

do escritor Edgar Allan Poe. 

 

3.2 “Berê”: elementos fílmico-narrativos  

 

 Para que possamos destacar as relações intertextuais presentes no episódio “Berê”, 

da microssérie Contos do Edgar (2013), precisamos analisar os aspectos narrativos que o 

envolvem, relacionando-os com os elementos do conto “Berenice” (1835), de Edgar Allan Poe. 

Por isso, analisaremos os elementos que são comuns a ambas as obras, para que a comparação 

seja mais efetiva. Comecemos pelo estudo do tempo e espaço, das personagens, passando pelo 

narrador e o enredo. 
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3.2.1 Análise do espaço-tempo e ambientação 

 

 O episódio se passa na cidade brasileira de São Paulo, na atualidade, tendo como 

ambiente principal um bar de subúrbio, em cujos fundos se acumulam carcaças de móveis, 

eletrodomésticos e caixas velhas. Trata-se de local infestado por ratos e outros tipos de pragas, 

conforme figuras 1 e 2. O bar tem como diferencial um palco, onde se apresentam artistas, em 

dias previamente estabelecidos por sua proprietária (FIG. 3). 

  

Figura 1 – O corredor 

 

Extraída de: https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s (3min28s)  

 

Figura 2 – O corredor, de outro ângulo 

 

Extraída de: https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s (0min28s)  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s
https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s
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Figura 3 – O bar 

  

Extraída de: https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s (5min38s)  

 

 Analisando comparativamente o ambiente descrito acima com o do conto, 

percebemos a mudança de localização (de um local estadunidense para uma cidade brasileira), 

de ambiente (da mansão para o bar) e do tempo (século XIX para o século XXI), o que já causa 

uma diferenciação entre as duas obras, em virtude do desenvolvimento econômico, social, 

cultural e tecnológico vivido nesses quase dois séculos que separam as duas obras. Temos de 

destacar também o fato de uma história ocorrer em um ambiente aristocrático (fonte) e a outra 

em ambiente menos favorecido (obra adaptada).  

Segundo Cury (1982), “a intertextualidade ultrapassa o limite da criação para 

inscrever em si mesma a multiplicidade das leituras” (p. 119). Entende-se, portanto, que a obra 

adaptada é fruto da interpretação dada por seu autor (aqui, no papel de leitor) ao texto de partida. 

Nas palavras de Ferreira e Dias (2005), a leitura não pode ser analisada descontextualizada do 

conhecimento prévio e história do leitor (p. 324). Então, pode-se entender que as modificações, 

manutenções e acréscimos feitos ao episódio televisivo derivam, dentre outros motivos, da 

leitura que seu autor e sua equipe fizeram do conto de Poe. 

 Outros locais que aparecem no episódio são o cemitério (não apenas no caso da 

suposta morte de Berê, como veremos no enredo), o consultório dentário, onde Berê coloca 

suas próteses e retorna com problemas, e o escritório-casa da empresa de dedetização Nunca 

Mais, de propriedade da personagem Fortunato e onde trabalha a personagem Edgar. Mais um 

exemplo da liberdade inerente à intertextualidade, ao se introduzirem ambientes que não fazem 

parte do texto de Poe, uma vez que, para recriar, neste caso, era necessário que houvesse outros 

locais, para que a trama se desenrolasse. 

 A alusão ao refrão de “O corvo” (1845), Nevermore, como nome da empresa de 

dedetização, é um elemento intertextual relevante, não só por lembrar do poema, como também 

https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s
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pelo uso sugestivo que o cineasta faz dele no episódio, ao denominar a empresa de dedetização 

como Nunca Mais. “A capacidade gerativa do signo – que se abre para a réplica, para o 

prosseguimento e para a reinterpretação – é condição primeira para a intertextualidade” (CURY, 

1982, p.119). Para retomar as categorias intertextuais de Koch, Bentes e Cavalcante (2012) 

explicitadas no Capítulo I, percebe-se aqui que essa alusão direta ao poema “O corvo” de Poe 

constitui uma intertextualidade explícita. Ao remeter explicitamente a outra obra gótica do 

mesmo autor, os criadores da microssérie trazem para a produção nacional uma intensa 

reverberação cultural e uma profunda carga sinistra para a caracterização televisiva. 

Os efeitos aplicados ao ambiente cenográfico, por sua vez, assemelham-se à 

descrição da mansão feita pelo narrador do conto: podemos ver sempre lugares com muita 

sombra, nublados, cinzentos, em que não se percebe a luz do sol, ou cenas gravadas à noite, em 

cemitérios e velórios ou no próprio bar. É o gótico presente, lembrando-nos da influência de 

Poe na obra. Segundo Hogle (2002), a ficção gótica pode ser vista em  qualquer ambiente: 

 

[...] seja um castelo, um palácio estrangeiro, uma abadia, uma grande prisão, uma 

cripta subterrânea, um túmulo, uma fronteira ou ilha primitiva, uma grande casa ou 

teatro velhos, uma cidade que está envelhecendo ou o submundo urbano, uma loja, 

fábrica, laboratório ou prédio público em decadência, uma nova atividade de um velho 

local, tais como um escritório novo com antigos armários, uma nave espacial com 

bastante uso, ou memória de computador (p. 2).26 
 

Portanto, concluímos essa subseção, com a ideia de que a intertextualidade não se 

prende à literalidade do texto-fonte, já que leitura e interpretação deste pertence ao leitor, no 

caso, a equipe de produção da microssérie. E, mesmo com as diferenças, o leitor de Poe percebe 

sua presença, pelo modo como o episódio foi ambientado e pelos detalhes que aparecem ao 

longo da história. Estes, conheceremos ainda neste capítulo. 

A seguir, as personagens desse episódio, (re)construídas conforme a visão de seus 

autores, que dão sentido à história (re)contada em texto audiovisual. 

 

3.2.2 Personagens principais 

 

As personagens principais de “Berê” são Berenice e seu primo, que, ao contrário 

do conto, não se chama Egeu, mas sim Cícero. Este também se diferencia do conto por não ser 

                                                 

26 (…) be it a castle, a foreign palace, an abbey, a vast prison, a subterranean crypt, a graveyard, a primeval 

frontier or island, a large old house or theatre, an aging city or urban underworld, a decaying storehouse, factory, 

laboratory, public building, or some new recreation of an older venue, such as an office with old filing cabinets, 

an overworked spaceship, or a computer memory.  
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o narrador da história. Parece não ter profissão definida, é uma espécie de faz-tudo no bar. Em 

princípio, percebemos que ele nutre uma afeição normal por Berê, apenas pelo parentesco. A 

obsessão pela nova arcada dentária da prima o faz sentir-se atraído por ela.  

 

Figura 4 – Cícero 

 

Extraída de: https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s (1min38s)  

 

Berê, ao contrário da Berenice do conto, tem um ofício, é cantora no bar. Também 

difere da musa de Poe por, no início, sentir-se mal, em virtude de não possuir uma arcada 

dentária saudável e bonita, o que lhe dificultava a vida no trabalho, pois sempre cantava com 

uma das mãos à frente da boca, para não verem o seu sorriso. 

 

Figura 5 – Berenice (Berê) 

 

Extraída de: https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s (5min31s)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s
https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s
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Aqui começam as semelhanças com o conto de Poe. Parte desses elementos são 

mais do que similaridades, mas relações intertextuais temáticas (KOCH; BENTES; 

CAVALCANTE, 2012, p. 18-31). A obsessão pelos dentes, por exemplo, aproxima Cícero 

tematicamente de Egeu. Cícero, em um momento, parece sofrer da mesma moléstia de Egeu, a 

monomania, como veremos no enredo. Os atos finais de ambos também são semelhantes. 

Acabam violando o túmulo de suas respectivas primas, arrancando-lhes aquilo pelo qual eram 

obcecados. 

Berê, por sua vez, passa a ser totalmente controlada pelo primo, após a colocação 

das próteses dentárias. Apesar de ver sua carreira alcançar relativo sucesso, acaba por adoecer, 

em virtude de uma infecção, que Cícero não lhe permite tratar. Aproxima-se da personagem do 

conto por sofrer também de catalepsia. Tem o mesmo final trágico e horripilante daquela que a 

inspirou. 

Destacamos, nesta seção, que, apesar de todas as alterações feitas pelo autor 

televisivo, este manteve a relação de dependência da personagem feminina à masculina. No 

conto, após adoecer, Berenice se vê praticamente presa ao solar, dependente dos cuidados de 

criados e do compromisso de casamento com Egeu. Em “Berê”, esta se torna totalmente 

submissa à vontade de Cícero, após a colocação das próteses. 

As personagens masculinas, por sua vez, sofrem de sérios transtornos psicológicos. 

Assim como Egeu, Cícero também desenvolve sintomas relacionados à monomania, o que o 

leva a cometer atos igualmente insanos após sua prima ter sido dada como morta.  

 

3.2.3 Outras personagens 

 

Edgar e seu colega Fortunato são os únicos que participam de todos os capítulos e 

têm uma história, que só é revelada no último episódio. Edgar, fisicamente parecido com o autor 

estadunidense, era dono de um bar que foi fechado pela vigilância sanitária. Sem emprego e 

com a esposa desaparecida, ele aceita trabalhar com o amigo Fortunato, em sua empresa de 

dedetização, pois acha que este tem participação no sumiço da mulher e deseja vingança.  

Edgar não revela ao colega sua suspeita com relação à esposa, mas seu “amigo” é 

um pombo, que ele alimenta todos os dias pela janela do escritório-casa. Mais uma 

intertextualidade com poema “O Corvo” (1845) pode ser lida aqui, com a presença do pombo 

como confessor de Edgar. A ave também foi escolhida por ser muito encontrada na cidade de 

São Paulo, ao contrário do corvo, e por também ser um elemento representante do gótico na 

trama, ao impor medo, pavor e repulsa, pelo fato de sujar os locais por onde passa e ser um 
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transmissor de doenças. Nesse sentido, o episódio aproxima-se da noção de “contaminação” de 

Mouren (1993). Trata-se, como vimos na seção 1.1.5, de um expediente raro em que o autor ou 

os autores do roteiro partem de fontes múltiplas e fazem delas uma obra audiovisual ficcional, 

contando uma história única. No caso do roteiro do episódio “Berê”, como temos apontado, 

combinam-se pelo menos o conto “Berenice” (adaptado majoritariamente aqui), parte diminuta 

do conto “O gato preto” e aspectos do poema “O corvo”. Dessa forma, o texto de chegada é 

“contaminado” por personagens e situações provenientes de outros textos de partida. Como 

salientamos, há a imbricação, no episódio adaptado de “Berenice”, dos personagens Edgar e 

Fortunato (figuras centrais do capítulo nº V — “Lenora” — recriado a partir do conto “O gato 

preto”) e do pombo repugnante que alude à tétrica ave do poema “O corvo”. 

 

Figura 6 – Edgar e Fortunato 

 

Extraída de: https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s (4min27s) 

 

Fortunato só tem participação efetiva no último episódio. Em “Berê”, é apenas um 

coadjuvante, assim como a dona do bar, Dona Ivonete e o dentista de periferia, Agostinho 

Coelho. Mas a presença de Fortunato e de Edgar, desde o primeiro capítulo, é importante para 

que o espectador possa compreender os acontecimentos ocorridos no último episódio. Assim, 

temos uma história que se desenrola em meio a outras cinco, e estas estão interligadas apenas 

pela presença e interação entre os dois. Essa interligação forma uma intricada rede intertextual, 

que, por vezes, ultrapassa os limites da adaptação e adentra o território, como apontamos acima, 

da “contaminação”, nos termos de Mouren (1993, p. 113). 

Dona Ivonete é quem dá a notícia a Cícero quanto à catalepsia de Berê e à violação 

de sua sepultura, da mesma forma que o criado informa a Egeu, no conto, que Berenice está 

https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s
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viva e teve o túmulo profanado. Aqui, observamos um momento de intertextualidade do 

episódio com o conto, relacionado a personagens secundárias interagindo com as principais. 

 

Figura 7 – Dona Ivonete 

 

Extraída de: https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s (18min46s)   

 

A próxima subseção se refere à narração do episódio, quem a faz e de que modo 

funciona a questão do narrador em obras audiovisuais. 

 

3.2.4 O narrador 

 

O narrador do episódio, num primeiro momento, parece ser a personagem Edgar, 

que faz um tipo de narração diferente daquela feita por Egeu: enquanto este narra o conto do 

início ao fim, ouvindo-se apenas a sua voz, Edgar informa, no início, que irá contar a história 

(no intervalo entre 04min42s e 04min59s) e esta se desenvolve por meio da fala das personagens 

e de outros artifícios utilizados nas obras audiovisuais (música, posição de câmera, etc.). Mas, 

segundo Gaudreault e Jost (2009): 

 

O cinema [e, em certa medida, a teledramaturgia] tem uma inclinação quase "natural" 

pela delegação narrativa, pelo encaixe do discurso. A razão disso é, no fundo, bem 

simples: é que cinema mostra personagens em ação que imitam os humanos em suas 

diversas atividades cotidianas, e uma dessas atividades, à qual nós nos entregamos 

todos, de um momento a outro, é a de falar. E, falando, a maioria dos humanos é 

levada a utilizar a função narrativa da linguagem — a narrar, a se narrar. Ora, para o 

cinema, esse fenômeno é ainda acentuado pelo fato de que ele utiliza, como já vimos, 

essas cinco matérias de expressão — as imagens, os barulhos, as falas, as menções 

escritas e a música; e que ele é, como dissemos, uma narrativa dupla (p. 32). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s
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 A narrativa é dupla, porque, ainda segundo os autores, no cinema (o que 

entendemos se estender para televisão), o narrador visualizado não é maior do que aquele que 

chamam de “meganarrador”, o narrador implícito: o diretor e todos os agentes responsáveis por 

controlar as ações do audiovisual. Estes, por meio do olhar da câmera e dos efeitos sonoros e 

visuais, fazem a trama se desenrolar.  

A personagem que narra, o narrador explícito, nos audiovisuais, não pode ser 

considerada um narrador-personagem, mas sim, um subnarrador (GAUDREAULT; JOST, 2009, 

p. 32). Parece-nos ser este o caso, não só do episódio “Berê”, mas de toda a microssérie Contos 

do Edgar, pois à semelhança do capítulo estudado, os demais possuem as mesmas 

características de subnarração da personagem Edgar.  

 A subseção seguinte trata do enredo propriamente dito, como se desenrola a história 

em “Berê” de Contos do Edgar (2013). 

 

3.2.5 O enredo 

 

 “Berê”, primeiro episódio da microssérie Contos do Edgar (2013) recria a história 

do conto “Berenice” (1835), de Edgar Allan Poe, num espaço-tempo cultural adaptado à cidade 

de São Paulo, no século XXI. No trabalho audiovisual, Berenice é uma cantora de bar, que se 

sente feia por causa de seus dentes. Para que não percebam que sua arcada dentária é defeituosa, 

ela canta levando uma das mãos à boca, para tentar disfarçar o problema.  

 

Figura 8 – Berê leva a mão ao rosto para esconder os dentes 

 

Extraída de: https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s (5min21s)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s
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 Vendo a prima infeliz por ser hostilizada durante uma apresentação, Cícero se 

oferece para lhe pagar um tratamento dentário. No consultório do dentista, percebendo que o 

tratamento ficaria muito caro, Berê tenta negociar com o profissional, mas Cícero, já obcecado 

pelos dentes, manda que seja feito o implante, pois ele arcará com tudo. 

 

Figura 9 – Berê no consultório dentário 

 

Extraída de: https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s (7min46s)  

 

 Enquanto Berê se submete ao tratamento, Cícero volta aos fundos do bar, para pegar 

suas economias, guardadas em uma lata de graxa que ele esconde em um cano de esgoto. 

Verificando ser o valor insuficiente, ele tem a ideia de roubar pertences de um defunto no 

cemitério, para vender e conseguir o dinheiro que falta. Para isso, vai ao velório de uma pessoa 

de posses, verifica o nome e o que ele está levando de valor para o túmulo. À noite, vai ao 

cemitério, quebra a tampa do túmulo e abre o caixão, tirando todas as joias que estão com o 

morto. 

 

Figura 10 – Tratamento de Berê 

 

Extraída de: https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s (11min14s)   

https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s
https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s


64 

 

 

 

Figura 11 – Cícero arrombando o túmulo e roubando as joias do defunto 

Extraída de: https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s (11min39s) 

 

 De dentes novos e perfeitos, Berê faz sucesso em suas apresentações e o bar fica, a 

cada dia, mais lotado. Ela sofre uma verdadeira transformação em seu visual, agora que podia 

sorrir, passando seu nome artístico de Berê Bitoca a Berê Sorriso. Sua única canção (pelo menos, 

a única cantada no episódio) tem a letra alterada e ela passa a cantar mais vezes, principalmente, 

nos fins de semana. 

 

Figura 12 – De Berê Bitoca a Berê Sorriso 

 

Extraída de: https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s (12min32s)   

 

 Cícero, cada dia mais enlouquecido por causa dos dentes,  enche-se de coragem e 

toma Berê para si, nos fundos do bar, após uma apresentação, mesmo ela tentando resistir, 

alegando serem eles primos. Porém, ela também se rende ao calor do momento e cede à 

https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s
https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s
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investida do primo. Neste momento, ela sente uma pontada na prótese, o que não impede que 

eles terminem o ato sexual. 

 

Figura 13 – Cícero e Berê, nos fundos do bar 

 

Extraída de: https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s (15min07s) 

 

 No dia seguinte, de volta ao dentista, este a examina e diz que há uma infecção nas 

próteses, e que teria de tirá-las para tratar a gengiva e depois implantá-las novamente. Todavia, 

Cícero não permite que os dentes sejam retirados e diz a Berê que ela ficará bem, com os anti-

inflamatórios que ele comprará. Mas, dia a dia, mesmo tomando a medicação que Cícero lhe 

dá, Berê só piora e, em uma de suas apresentações, forçada pela dona do bar a cantar mais meia 

hora, ela sobe ao palco e desmaia, logo no começo da música. 

 

Figura 14 – Berê desmaia no palco 

 

Extraída de: https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s (20min26s) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s
https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s
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 Depois disso, temos cenas do que parece ser a memória perturbada de Cícero, 

lembrando-se do velório, de seu desespero ao ver a prima no caixão e cenas do enterro.  No dia 

seguinte, dona Ivonete o encontra deitado nos fundos do bar, totalmente bêbado, e lhe dá a 

notícia de que Berê não morreu, que sofre de catalepsia e fora encontrada pelo vigia do 

cemitério. Mas que lhe tinham arrancado todos os dentes. 

 

Figura 15 – Cícero, delirante pela bebida, lembra-se do velório de Berê 

 

Extraída de: https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s (20min38s)   

 

 Ao ouvir o relato de dona Ivonete, Cícero tem lapsos de lembrança, de ter estado 

no cemitério à noite, arrombado o túmulo e começado a arrancar os dentes da prima, mesmo 

esta tendo acordado e começado a gritar. Dona Ivonete, vendo que ele está sujo de terra e que, 

perto dele, há um pé-de-cabra, deduz o acontecido e sai correndo, enquanto ele pega a lata de 

economias, que está fora do lugar habitual, e derrama, no chão, as próteses de Berenice. 

 

Figura 17 – Dona Ivonete anuncia que Berê vive, mas o túmulo fora violado 

 

Extraído de: https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s (22min49s)   

https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s
https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s
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Figura 18 – Cícero, arrancando as próteses de Berenice, viva 

 

Extraído de: https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s (24min14s)   

 

Figura 19 – As próteses de Berê caídas no chão 

 

Extraída de: https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s (25min08s)   

 

Conforme podemos perceber, o roteiro de “Berê” transgride27 o enredo do conto, 

ao modificar elementos, como tempo, espaço, ambientação, tornando-se, efetivamente, uma 

obra diferente daquela que a inspirou. Porém, mantém os aspectos góticos do medo e do terror, 

traço distintivo dos contos de Poe, ao recriar a história da obsessão patológica de um homem 

                                                 

27 A transgressão, neste caso, refere-se à liberdade do autor em interpretar a obra fonte e produzir um audiovisual 

mais “independente”. Linda Cahir, em sua obra Literature into film (2006), chama esse tipo de adaptação de 

tradução radical. Nesta, o tema da fonte é mantido, mas os demais elementos podem ser modificados ou sofrer 

acréscimos, reduções.   

https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s
https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s
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pelos dentes da prima e do que este é capaz de fazer para não perder o objeto de seu desejo 

doentio. Nas palavras de Hutcheon (2013): 

 

As histórias não são imutáveis; ao contrário, elas também evoluem por meio da 

adaptação ao longo dos anos. Em alguns casos, tal como ocorre na adaptação biológica, 

a adaptação cultural conduz a uma migração para condições mais favoráveis: as 

histórias viajam para diferentes culturas e mídias. Em resumo, as histórias tanto se 

adaptam como são adaptadas (p. 58). 

 

O fato de ter sido baseado em um conto literário não torna o episódio dependente 

desse. Ao contrário disso, temos uma obra audiovisual que pode ser vista por qualquer 

espectador, inclusive por aqueles que não conhecem o conto, e esses farão sua própria leitura 

do episódio. Sendo considerado independente de sua obra fonte, consideramos as semelhanças 

deste com o texto fonte e outras obras como elementos intertextuais. 

No enredo do episódio, identificamos a semelhança entre este e o conto quando 

Cícero fica obcecado pelos dentes de Berê e viola seu túmulo para arrancá-los, a exemplo de 

Egeu, com sua prima Berenice. Os devaneios de Cícero, após a suposta morte de Berê, também 

retomam os sintomas monomaníacos de Egeu, depois do óbito de Berenice. A violação do 

túmulo de Berê por Cícero e a retirada das próteses dela, mesmo depois de ela acordar de sua 

catalepsia, aproximam-se do momento em que Egeu, tomado pela insanidade, abre a sepultura 

de Berenice e lhe arranca os dentes, guardando-os em uma caixinha de ébano. Esta tem, como 

sua equivalente no episódio, uma lata velha de graxa, na qual Cícero guardava suas economias 

e onde depositou, posteriormente, as próteses de Berê. 

Como transgressões do episódio ao conto que lhe serviu de inspiração, destacamos 

a mudança no espaço-tempo, e a substituição da mansão de Egeu pelo bar suburbano de Dona 

Ivonete; as “encostas da colina” (POE, 2001, p. 31) dão lugar aos fundos do bar. A personagem 

Egeu, um aristocrata enclausurado, dá lugar a Cícero, um empregado de bar mal-educado. A 

Berenice de beleza divinal se transforma na Berê dos dentes horríveis e é transferida da classe 

aristocrata para a classe operária. Sobre esse aparente “rebaixamento” dos elementos da 

narrativa escrita, é relevante tratar do conceito de carnavalização, proposto por Bakhtin, como 

veremos na próxima seção. 

 

3.2.6 “Berê” e a ideia de cosmovisão carnavalesca 

 

Na verdade, o carnaval ignora toda a distinção entre atores e espectadores. Também 

ignora o palco, mesmo na sua forma embrionária. Pois o palco teria destruído o 

carnaval (e inversamente, a destruição do palco teria destruído o espetáculo teatral). 
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Os espectadores não assistem ao carnaval, eles o vivem, uma vez que o carnaval, por 

sua própria natureza, existe para o povo. Enquanto dura o carnaval, não se conhece 

outra vida que não a do carnaval. Impossível escapar a ela, pois o carnaval não tem 

nenhuma fronteira espacial. Durante a realização da festa, só se pode viver de acordo 

com as suas leis, isto é, as leis da liberdade. O carnaval possui um caráter universal, é 

um estado peculiar do mundo: o seu renascimento e a sua renovação, dos quais 

participa cada indivíduo. Essa é a própria essência do carnaval, e os que participam 

dos festejos sentem-no intensamente (BAKHTIN,1999, p.6). 

 

 

Da leitura do texto do teórico russo, depreendemos o sentido de carnavalizar: 

durante a festa carnavalesca28 , todos participam juntos. As máscaras e fantasias nivelam os 

indivíduos e, portanto, não se pode fazer distinção de classes, pois o coletivo se sobressai. Todos 

se tornam povo porque há liberdade. Então, a carnavalização engloba o senso de igualdade, 

nivelamento, com destaque para as sensações físicas, o riso, a satisfação de necessidades 

naturais, como comer, beber, relacionar-se sexualmente. 

Na transposição do conto para a televisão, notamos que a obra audiovisual tem 

momentos cômicos, como a passagem em que Edgar faz piada com Fortunato, quando este 

elogia a foto de Berê em um cartaz (4min17s a 4min32s), ou quando a cantora é xingada por 

um frequentador do bar, ao sorrir com os dentes podres (5min45s a 6min00s). O próprio 

linguajar das personagens também é uma demonstração de liberdade, ao utilizarem palavras de 

baixo calão durante todo o episódio. 

Dentro da noção de carnavalização, definimos “rebaixamento”, não como algo 

depreciativo ou pejorativo, e sim como trazer para o plano material aquilo que é de ordem 

espiritual ou idealizado (BAKHTIN, 1999, p. 17). Aqui, podemos considerar todo o trabalho 

de transposição, que decodifica a idealização do conto para o popular no episódio: a exaltação 

à beleza inicial de Berenice, como que divinal no conto, passa para a hostilização do sorriso da 

personagem no audiovisual (5min45s a 6min00s); o formal pedido de casamento do literário se 

transforma na consumação da relação sexual, em local sórdido, no audiovisual (14min43s a 

15min41s), são exemplos disso. 

 

Rebaixar consiste em aproximar da terra, entrar em comunhão com a terra em um 

movimento concebido como um princípio de absorção e, ao mesmo tempo, de 

nascimento: quando se degrada, amortalha-se e semeia-se simultaneamente: mata-se 

e dá-se a vida em seguida, mais e melhor (BAKHTIN, 1999, p. 19). 

 

 

                                                 

28 “O carnaval de que trata Bakhtin é um espetáculo muito diferente do carnaval de nossos dias. Não é apenas um 

período de cessação do trabalho nem é uma apresentação a que se assiste. Não tem palco, não tem ribalta, não tem 

atores, não tem espectadores. Todos participam dele ativamente. Por isso, não é uma festa que se presencia, mas 

que se vive” (FIORIN, 2008, p. 92),  
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Ainda nesse contexto, temos o que Bakhtin caracteriza como “cosmovisão 

carnavalesca” 29 , identificando as seguintes categorias: a) eliminação das hierarquias; b) 

excentricidade; c) mésalliances carnavalescas30; d) profanação (BAKHTIN, 1987). 

Em “Berê”, podem ser notadas algumas dessas características, em comparação com 

o texto literário. O nivelamento sociocultural das personagens é uma dessas características. A 

passagem em que Cícero, após acompanhar o velório do senhor de posses, vai ao cemitério e 

arromba a sepultura, para roubar seus objetos de valor (9min32s a 12min02s), e faz o sinal da 

cruz nas duas oportunidades; 3) a amizade de Edgar com o pombo (26min29s a 27min14s); 4) 

a linguagem chula utilizada pelas personagens do episódio. 

Concluímos, portanto, que há elementos da carnavalização proposta por Bakhtin 

em “Berê”, em conformidade com os exemplos retromencionados. Na próxima subseção, 

abordaremos detalhes do enredo, relacionados ao conhecimento prévio do espectador quanto à 

obra de Poe. Antes, incluímos um quadro ilustrativo das duas obras analisadas, considerando 

os elementos da narrativa, lembrando que este não possui caráter de valoração, apenas de 

destaque das características do texto literário e da produção audiovisual. Cabe notar, no quadro 

abaixo, como parte dos traços presentes no texto de partida são “rebaixados” ou assumem um 

aspecto mais carnavalizado ou popularesco, fazendo com que, no texto de chegada, haja uma 

busca pela aproximação com a realidade dos habitantes das grandes cidades brasileiras: 

 

Quadro 2 – Resumo dos principais elementos da narrativa nas duas obras 

                                                 

29  A cosmovisão carnavalesca tem como principal característica a subversão. “Durante séculos, os homens 

conviveram com e no carnaval, e é natural que tenham se contaminado pela visão de mundo própria do universo 

de inversões e rupturas dos festivos carnavalescos. Essa contaminação nos autoriza [a] supor que determinadas 

obras não se enquadrem nos cânones clássicos da literatura e da arte em geral. O conceito de cosmovisão 

carnavalesca vem preencher essa lacuna, batizar uma prática de leitura do mundo contaminada pela essência do 

carnaval” (GUERREIRO, 2017, p. 34). 
30 Aproximação dos contrários: lei e anarquia, profano e sagrado, material e espiritual. 

Elemento da 

narrativa 

“Berenice” (1835) “Berê” (2013) 

Ambientação 

O enredo se desenvolve na 

tradicional mansão de “torres [...] 

vetustas” da família de Egeu. Há 

presença do tempo cronológico e 

psicológico. 

 

Um bar suburbano da cidade de São 

Paulo, nos tempos atuais, é local 

principal dos acontecimentos do 

episódio. O tempo é, 

predominantemente, cronológico.  

Personagens 

principais 

Egeu é representado como um 

aristocrata enclausurado; 

 

Berenice é descrita como uma 

dama idealizada, detentora de 

Cícero (que corresponde a Egeu na 

versão televisiva) é caracterizado como 

um empregado do bar, mal educado e 

dado a práticas criminosas como roubo e 

profanação de sepulturas; 
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Fonte: produzido pela autora 

 

3.2.7 Detalhes relevantes do enredo 

 

Após a síntese do enredo, há detalhes que merecem um maior detalhamento. São 

cenas, ou algo que faz parte de algum ambiente, que, para um espectador mais atento (e 

conhecedor da obra de Poe), não estão ali por acaso.  

uma beleza divinal. O narrador se 

refere a ela como uma “sílfide 

entre os arbustos de Arnheim”. 

 

Berenice é representada 

audiovisualmente como uma cantora 

brega, cujos dentes são deteriorados. O 

estado deplorável de seu sorriso faz com 

que esta seja apelidada de Berê Bitoca. 

Personagens 

secundárias 

Dois criados bastante discretos e 

circunspectos.  

Personagens relativamente exageradas e 

caricatas como Dona Ivonete, Edgar, o 

dentista e Fortunato. 

Narrador 

O conto literário é narrado em 

primeira pessoa pela personagem 

Egeu. Este demonstra vasto 

conhecimento bibliográfico e é 

dado a especulações de cunho 

místico e filosófico. 

 

No caso do audiovisual, o olhar da 

câmera, representando o diretor e equipe 

de produção, é chamado meganarrador; 

a personagem Edgar, considerada como 

subnarrador, é um trabalhador braçal que 

usa uma linguagem menos culta. 

Enredo 

Descrição, pelo narrador, de seu 

estado mental, devaneios e das 

características de Berenice, antes 

e depois de esta adoecer; narração 

dos fatos que levaram ao desfecho 

trágico. Uso da língua culta. 

Narração dos fatos que levaram ao 

desfecho trágico. Aspectos da 

carnavalização, como rebaixamento, 

linguagem chula. 

Objetos 

“cênicos” e 

detalhes 

diegéticos 

Caixinha (de ébano, em algumas 

versões do conto) que pertencera 

a um médico da família, colocada 

sobre uma mesa com lâmpada na 

biblioteca do solar paterno; 

 

Um corvo augusto, grave e nobre 

dos bons tempos ancestrais, 

emigrado lá das trevas infernais; 

 

Relação amorosa entre Egeu e 

Berenice, apesar de intensa, não 

parece se consumar 

explicitamente no conto 

 

Atitude discreta por parte do 

narrador (Egeu) para preservar o 

sigilo quanto à identidade de sua 

família tradicional. 

Lata de graxa escondida em um cano de 

esgoto em que o herói guarda suas 

economias e, presume-se, o produto de 

seus pequenos furtos em cemitérios; 

 

Um pombo repulsivo e transmissor de 

doenças; 

 

Cícero e Berê fazem sexo tórrido em um 

ambiente sórdido e rebaixado nos fundos 

do bar. 

 

Nome, sobrenome e dados pessoais de 

“Egeu” são explicitamente revelados na 

recriação audiovisual. 
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Logo no início do episódio, antes da música de abertura, temos uma cena bem 

intrigante: Cícero, à caça de um rato que passa por ele, abaixa-se para ver se ele entrou no cano 

de esgoto. Lá, ele encontra um dente humano (0min45s a 1min45s) e, em seguida, vem a 

abertura do seriado. E, na primeira cena de Berenice cantando no bar, quando ela vem lhe falar 

que não consegue nada por causa dos dentes, o primo não a ouve, pois está intrigado com um 

dente que está em sua mão. Fruto de sua imaginação, já que se tratava de um petisco do bar que 

ele estava a comer (6min22s a 6min45s).  

Infere-se que as cenas citadas são para demonstrar que Cícero já era atormentado 

por problemas de ordem psicológica, que a doença não começou com a colocação das próteses. 

À semelhança de Egeu que, no conto, já era mentalmente perturbado e desenvolveu, 

posteriormente, a monomania, Cícero desenvolveu a obsessão por dentes e resolve ajudar a 

prima com as próteses, aparentemente, já interessado no resultado. 

 

Figura 20 – Cícero encontra um dente dentro do cano de esgoto 

 

Extraída de: https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s (6min26s) 

 

Na cena do cemitério, quando Cícero vai tentar roubar as joias do defunto, sua 

lanterna percorre os túmulos e jazigos, à procura do local onde enterraram o senhor rico. Um 

facho de luz da lanterna ilumina, por um segundo, uma lápide com a foto de Edgar Allan Poe. 

Segundo Gheerbrant e Chevalier (1986), o túmulo é o lugar da transformação do corpo em 

espírito (p. 1033). Considerando o processo de carnavalização, poderíamos inferir, neste caso, 

estar havendo exatamente o contrário: o espírito de Poe se materializando na obra para observar 

o andamento da cena.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s
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Figura 21 – Foto de Poe em uma lápide 

 

Extraída de: https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s (10min22s) 

 

Quando Cícero encontra o túmulo que procura, podemos ler o nome do defunto rico: 

Egeu. No conto de Poe, Egeu, ao se apresentar, diz que não iria mencionar o nome de sua 

família. Já no episódio televisivo, ele ganha nome, sobrenome, datas de nascimento e de óbito. 

Podemos argumentar, neste caso, que o oculto no conto se tornou descoberto e identificado em 

“Berê”, mesmo após a morte. Egeu é, de certa forma, castigado por seus atos, quando o episódio 

revela as informações que ele se negara a dar no conto literário. 

 

Figura 22 – Túmulo de “Egeu” 

 

 Extraída de: https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s (10min43s) 

 

Assim, encerramos o presente capítulo. Em seguida, as considerações finais deste 

trabalho, após o estudo da transposição midiática do conto “Berenice” (1835), de Edgar Allan 

Poe, para o episódio televisivo “Berê” da microssérie Contos do Edgar (2013). 

https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s
https://www.youtube.com/watch?v=nZrrLzBsC_s
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Para finalizar, apresentamos, de forma sucinta, os principais pontos desta pesquisa, 

destacando os resultados obtidos a partir do problema de pesquisa, por meio do alcance dos 

objetivos geral e específicos. 

Considerando a análise intertextual feita do episódio televisivo “Berê” da 

microssérie Contos do Edgar (2013), se comparado ao conto literário “Berenice”, de Edgar 

Allan Poe, verificamos que foi possível o alcance do objetivo geral, que era demonstrar as 

relações intertextuais entre as duas obras. As teorias do processo intertextual, principalmente 

de Kristeva (2005), Hutcheon (2013), Stam (2006, 2008), todas à luz do pensamento dialógico 

bakhtiniano, mostraram que o episódio televisivo é uma obra independente de texto fonte e 

mantém, com este, relações de intertextualidade. 

Também foi possível, durante a análise, identificar elementos da carnavalização de 

Bakhtin presentes no audiovisual, demonstrando que o “rebaixamento”, como característica do 

processo carnavalesco, de forma alguma, significa menosprezo ou diminuição da adaptação. 

Rebaixar, na posição do teórico, é humanizar ou materializar aquilo que é divino ou espiritual. 

Quanto aos objetivos específicos, a pesquisa bibliográfica contemplou os principais 

teóricos, cujos trabalhos se preocuparam com a adaptação e seu processo de intertextualidade 

com a obra de partida. A leitura do conto, bem como o acesso ao audiovisual se deram de forma 

exaustiva, a fim de criar condições para o desenvolvimento dos demais objetivos. A análise 

comparativa, como buscamos mostrar, orientou-nos no sentido de identificar os traços da 

intertextualidade nos elementos inerentes às narrativas literária e audiovisual. 

Os procedimentos metodológicos utilizados foram a pesquisa bibliográfica e a 

análise comparativa. Para bibliografia que compõe o arcabouço teórico desta dissertação, foram 

pesquisados vários autores, nacionais e estrangeiros, que têm investigado o processo adaptativo. 

Cabe esclarecer que essa seleção não teve o objetivo de excluir outras teorias, mas de 

circunscrever o escopo teórico a determinados aspectos que se relacionam com o(s) objeto(s) 

que nos propusemos a analisar. 

Pela análise comparativa, foi possível compreender, dentro de cada elemento da 

narrativa audiovisual, quais eram as relações intertextuais estabelecidas com o conto literário. 

O registro dessas informações nos impeliu a abordar, dentro da obra televisiva, outro aspecto 

importante, relacionado à transposição midiática: a cosmovisão carnavalesca de Bakhtin. 

Dentro desta perspectiva, encontramos elementos que comprovam a carnavalização do episódio 
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“Berê”, como o rebaixamento e a profanação. Reiteramos que, para o teórico russo, esses 

conceitos não são, de forma alguma, negativos ou depreciativos, como o leitor pôde conferir no 

capítulo anterior. 

Do resultado das análises, depreendemos que o “popular” “Berê”, de Contos do 

Edgar (2013) mantém relações intertextuais com o “clássico” “Berenice” (1835), de Edgar 

Allan Poe. O episódio televisivo manifesta a liberdade inerente ao processo adaptativo, ao 

permitir que seu diretor fizesse as alterações, modificações e atualizações, conforme seu olhar 

de leitor sobre o conto de Poe, confirmando sua autonomia (do audiovisual) em relação a este 

e permitindo que a intertextualidade se revelasse por meio da comparação entre os elementos 

da narrativa em ambas as obras. 

Como contribuições ao programa de Mestrado Interdisciplinar em Ciências 

Humanas, além da, anteriormente citada, interdisciplinaridade entre artes distintas, podemos 

destacar a busca pela construção interdisciplinar do conhecimento por meio de uma tentativa 

de angulação teórica entre conceitos — à primeira vista, incompatíveis — oriundos dos estudos 

fílmicos, da teoria literária e mesmo da psicanálise. 

Destacamos, por fim, que a microssérie Contos do Edgar (2013) constitui-se num 

rico trabalho pouquíssimo explorado até então, com possibilidades de abordagens diversas. 

Outras abordagens do mesmo episódio ou dos demais oferecem múltiplas oportunidades de 

estudo.  

A valorização da produção televisiva de nosso país é de extrema relevância para 

este trabalho, e Contos do Edgar provoca essa sensação, de procurar propagar a cultura 

brasileira. 
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