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Apresentação

Promovendo uma radiografia certeira tanto da prática artística do século 
XX, como daquela que associamos às primeiras décadas do século XXI, a 
expressão intermedial turn, convocada por Werner Wolf (2005: 256) para 
designar, com indesmentível acuidade terminológica, a orientação inter-
medial da cultura posterior ao Modernismo, poderia induzir em erro um 
leitor mais desprevenido, fomentando no juízo crítico deste último a crença 
(relativamente aos tempos da nossa modernidade cultural) na existência 
de um ponto de viragem (turn) decorrente de um gesto compositivo de 
natureza demiúrgica, inédita ou inaugural.

Na verdade, o traço fundador da dinâmica intermedial (e também 
transmedial, enquanto critério ou qualidade do que é comum a vários 
media e assim não deixa de favorecer o próprio processo de hibridização 
medial do objeto artístico) é tão antigo como de séculos tem o mundo 
habitado pelo humano – a lição da Antiguidade, da poética horaciana aos 
escritos de Plutarco, parece impor-nos esse mesmo credo ao defender (por 
exemplo) a natureza intrinsecamente compósita da pintura e da poesia[1], 
aproximando-se assim a razão teórica que subjaz à dinâmica intermedial 
da contemporaneidade do seu “zero irradiante” (Brandão, 2000: 26), cerca 
de vinte séculos antes. A este propósito, Irina Rajewsky, a quem se devem 
algumas das mais penetrantes reflexões sobre o fenómeno da relação inte-
rartes por via do crivo epistemológico (e metodológico) do juízo interme-
dial, esclarece o seguinte:

1 Referimo-nos ao conhecido verso 361 da Arte Poética de Horácio, que defende que “ut pictura 
poesis”, bem como às palavras de Plutarco, evocando Simónides, o poeta de Ceos: “Simónides 
chamou à pintura poesia silenciosa  à poesia pintura falante” (De gloria Atheniensium, 346F).
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Taking into account the long tradition of interarts studies, it becomes apparent 
that much of what is generally treated under the heading of intermediality is 
in no way a novelty. While it is true that some new aspects and problems have 
emerged, especially with respect to electronic and digital media, intermedial 
relations and processes per se remain phenomena which have been recognized 
for a long time. (Rajewsky, 2005: 44)

A argúcia teórica de Rajewsky é, pois, como que retonalizada pela 
sua própria razão analítica, colocando em relevo o facto de a substância 
intermedial inerente ao discurso moderno e contemporâneo da (e sobre a) 
arte não poder desenvolver-se à margem do tal “regresso ao zero irradiante” 
(Brandão, 2000: 26) de que fala Fiama Hasse Pais Brandão num dos seus 
poemas de Cenas Vivas, essa espécie de vazio luminoso onde repousa a 
matriz de um raciocínio compositivo e analítico hoje certamente já mais 
adulto, mas que, ainda assim, não podemos deixar de conceber como 
reflexo ou irradiação. Relativamente a este aspeto, a autora sublinha ainda 
que

the sustained success and growing international recognition of the concept 
of intermediality, therefore, point less to new types of problems per se than 
(at least potentially) to new ways of solving problems, new possibilities for 
presenting and thinking about them, and to new, or at least to different views 
on medial border-crossings and hybridization. (Rajewsky, 2005: 44)

Nesta ordem de ideias, a já mencionada expressão intermedial turn, 
através da qual Werner Wolf pretendeu expor à luz da nossa consciência 
crítica a deriva intermedial do contemporâneo, não assinalaria tanto a exis-
tência de novos problemas no domínio do complexo discurso interartes da 
contemporaneidade, como a de novas possibilidades de representar esses 
mesmos problemas por meio da nossa inteligibilidade analítica, mesmo 
sabendo que, não raro, a orientação do olhar que impomos ao objeto da 
inteleção humana pode induzir alterações significativas na própria realidade 
percetiva do objeto. Talvez por essa razão (sublinhando a preponderância 
do ver sobre a existência palpável do visto) Werner Wolf afirme que “inter-
mediality is at least as much a ‘reading’ effect as a fact of the phenomena 
under consideration” (Wolf, 2005: 254), o que, de certo modo, equivale 
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a sustentar que a atitude analítica do crítico refigura sempre o próprio 
fenómeno considerado.

Concebendo-se a voragem intermedial da cultura contemporânea 
como produto de um efeito de leitura ou, pelo contrário, como uma reali-
dade compositiva de incidência fenomenológica ou categorial, a verdade é 
que as últimas décadas têm vindo a relativizar a prevalência da perspetiva 
textocêntrica que desde sempre sustentou a razão epistemológica dos estu-
dos interartes, impondo a necessidade de uma reponderação taxonómica 
a propósito dos objetos artísticos produzidos pelos mais recentes meios 
de convivialidade intermedial: 

altough the term ‘intermediality’ originated in a literature-centred milieu and 
is still used mostly in relation to literature, it has far transcended the bounda-
ries of the literary field. This is salso why, strictly speaking, the objects that are 
linked or caracterised by intermediality should be called ‘semiotic complexes 
or entities’, a designation that includes not only various genres and groups of 
texts but also artefacts, performances, installations, and so on. (Ibidem, 252)

Neste sentido, os textos reunidos neste volume (por exemplo o de 
Rosa Maria Martelo e o de Rita Basílio) constituem uma abordagem em ato 
dessa espécie de revalorização epistelomógica do não-verbal que acabou 
por ditar a questionação do textocentrismo vigente na mais clássica discur-
sividade de inscrição intermedial: se Rosa Martelo defende a coimplica-
ção, na experiência da poesia, da razão performativa do corpo humano, 
Rita Basílio acentua a dimensão literartística de certos objetos estéticos, 
instabilizando assim a supremacia compositiva ou significante do medium 
verbal sobre o não-verbal.

Na realidade, os ensaios que integram o presente livro não deixam de 
confirmar a propriedade analítica que subjaz à classificação diferencial da 
intermedialidade defendida por Irina Rajewsky (2005: 50ss). Considerando 
a autora o fenómeno intermedial como uma categoria crítica particular-
mente útil na elaboração de análises concretas dos artefactos intermediais 
(sublinhando assim a sua relevância operativa enquanto dispositivo de agili-
zação da leitura), as suas reflexões de índole tipológica propõem a conceção 
de diferentes configurações mediais, com as suas respetivas qualidades 
intermediais, instituindo mesmo diferentes possibilidades de realização 
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combinatória entre elas: a transposição (inter)mediática (“medial transpo-
sition”), a combinação mediática (“media combination”) e a referenciação 
intermediática (“intermedial references”).

Assente na conceção genética do processo intermedial, a subcategoria 
designada por transposição (inter)mediática mostra-se particularmente 
atenta aos processos de transformação intermedial que sustentam, por 
exemplo, o desenvolvimento da prática adaptativa (fílmica ou outra). A 
combinação mediática, por seu turno, é determinada pela constelação 
intermedial de um determinado produto, a qual se manifesta na presença 
material dos distintos media no objeto decorrente da referida miscigena-
ção. Por último, a referenciação intermediática institui, num determinado 
medium (através do princípio da tematização, da evocação ou mesmo 
da imitação), uma modalidade de referência implicativa a determinados 
procedimentos característicos de outro medium (ou de outros media): 
do cinema na literatura, da literatura no cinema, da pintura no cinema, da 
música na literatura, etc. 

O texto de Anna Kérchy, que inicia o volume, dá conta da sobrevida 
adaptativa da personagem Alice, para lá (“Beyond Wonderland”) da reali-
dade fictiva do país das maravilhas instaurada pela ficção de Lewis Carroll, 
ocupando-se, assim, do processo de transposição intermediática a que a 
clássica obra oitocentista se sujeitou às mãos (não exclusivamente verbais) 
de Christina Henry (Alice, 2015), Cathy Cassidy (Looking Glass Girl, 2015) 
e Anne Laval (Story Box: Alice in Wonderland: Remake The Classic Fairy 
Tale, 2019).

Antonio J. Gil González, por sua vez, dirige a sua atenção analítica 
para o domínio dos Game Studies e da Realidade Virtual, procurando, 
a partir dos expedientes terminológicos e conceptuais da narratologia, 
caracterizar a complexa discursividade da narrativa interativa, fundada esta 
num processo de combinação intermedial que leva o sujeito a substituir 
a leitura do registo verbal por um ato comunicante de teor performativo, 
onde o papel do corpo se mostra imprescindível na efetivação significa-
tiva da mensagem. A relevância assumida pela dinâmica performativa do 
corpo humano no objeto de natureza combinatoriamente intermedial está 
igualmente presente nas reflexões expendidas por Rosa Maria Martelo a 
propósito de alguma da poesia portuguesa das décadas de 60 e 70 (com 
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destaque para Mário Cesariny ou Ana Haterly), uma poesia em ato capaz 
de reinventar, em clave transmedial, o próprio sentido que imputamos ao 
ato performativo. 

Na análise que empreende do artefacto Site Specific, um Romance, de 
Fábio Morais, Rita Basílio desloca a questão da intermedialidade para o 
universo da investigação no domínio das artes, onde a materialidade sen-
sitiva do objeto e a natureza performativa que subjaz à sua relação com o 
espaço se encontram tão investidas de sentido como aquele que repousa 
na textualidade meramente verbal de que o já referido objeto igualmente 
se compõe. 

Os ensaios de Eduardo Nunes e de Miguel Ramalhete Gomes, pro-
movendo um declarado diálogo entre os registos fílmicos convocados por 
ambos e os textos literários que deles se aproximam em modo de relação, 
parecem resultar de práticas intermediais relativamente afins: a transpo-
sição (inter)mediática e a referenciação intermediática. Na verdade, se 
Eduardo Nunes reflete sobre o processo de transposição intermediática 
do romance Os Maias (de Eça de Queirós) e de O Livro do Desassossego 
(atribuído a Bernardo Soares), Miguel Ramalhete propõe-se ler o filme 
Paterson, de Jim Jarmusch, à luz do poema homónimo de William Carlos 
Williams, embora as inquirições levadas a cabo pelos dois investigadores 
não persigam um trajeto necessariamente coincidente: não se mostrando 
imunes ao princípio de referenciação enunciado por Rajewsky, os filmes de 
João Botelho concebidos a partir dos textos de Eça e de Bernardo Soares 
constituem de facto adaptações, ao passo que o filme de Jarmusch está 
longe de corresponder ao desempenho adaptativo do enunciado poema 
de W. Carlos Williams, mantendo deste apenas uma ou outra referência 
necessariamente intermedial.

Por último, redigido no quadro metodológico do Movie-induced tou-
rism, o texto de Maria Eugénia Pereira problematiza a capacidade de media-
ção turística do filme Midnight in Paris, de Woody Allen, perseguindo uma 
estratégia de tonalidade adaptativa que naturalmente transcende o medium 
original que o consignou como objeto artístico: o cinema.

Os sete textos que integram o presente volume derivam, em grande 
medida, das intervenções realizadas pelos seus autores na conferência Mix 
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& Match: hibridismo e transmedialidade - II, que decorreu no Departamento 
de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro, em 13 de dezembro de 
2019. 

A todos eles agradecemos a generosa contribuição.

Aveiro, janeiro de 2021.
As Coordenadoras
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I. Alice Beyond Wonderland: Transmedia, 
Hybridity, and Intersemiotic Play in 
Contemporary Adaptations of a Children’s 
Classic
Anna Kérchy*

1. Transmediation: Adaptation as Hybridization

According to its dictionary definition “hybrid” and “hybridity” may refer to: 

1: an offspring of two animals or plants of different races, breeds, varieties, 
or species; 
2: a person whose background is a blend of multiple diverse cultures or 
traditions; 
3a: something heterogeneous in origin or composition; 3b: something that 
has several different types of components performing essentially the same 
functions. (Merriam Webster Online, 2020)

While the term originates from biology and botany, it has been widely 
employed across a variety of academic disciplines ranging from linguistics 
to postcolonial theory and multicultural studies. I wish to argue here that 
the notion of hybridity also resonates well with adaptation and transmedia 
studies by virtue of offering a fine metaphor for describing the complex 
interconnection of the original source-text and its revisionary revisiting(s). 

Hybridity means a mixture of distinct entities into a new whole that 
seems to somehow transcend the sum of its parts. This is the exact case 
with adaptations where the original and rewrite(s) are layered on each 
other in a palimpsestic manner, creating a dynamic web of overlapping 
meanings which complement but also possibly contradict one another. 
The surplus sense in the fusion of multiple texts comes from the metafic-
tional and even metamedial significations fuelled by the interaction of the 

* Universidade de Szeged (Hungria).
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original artwork and its ‘repetition with a difference’ in the adaptation – 
that enters into a dialogue with all the other adaptations of the source text 
on its turn. The point of this recognition is that the same story can be told 
in multiple manners, and that “art is derived from other art, stories are 
born of other stories” (Hutcheon, 2006: 2). Thus, adaptations necessarily 
invite a multifocal perspective from their ideal readers, who will perform a 
comparative interpretation of the source- and the target- text(s), interfacing 
the familiarity of the old text with the innovativeness of the new one. As 
Linda Hutcheon highlights, any adaptation is “repetition without replica-
tion,” either driven by “the urge to consume and erase the memory of the 
adapted text or to call it into question” or desiring “to pay tribute to it by 
copying” (Hutcheon, 2006: 7). An oscillation between these two oppos-
ing motivations is also likely to emerge, as the adaptation must preserve 
the recognisability of the original but also lay claim on its uniqueness, its 
independent meaningfulness, and enjoyability on its own right.

Mapping the relationship of the original and the revision in terms of 
hybridization, and regarding the adaptation as a heterogeneous fusion 
of complementary-contradictory entities, offers a convincing argument 
against fidelity criticism’s (McFarlane, 1996: 164) conservative rejection 
of any adaptation that is deemed inauthentic on grounds of lacking an ade-
quate degree of similarity/truthfulness to the original. Embracing the idea 
of adaptation as hybridization does away with the subaltern, hierarchical 
positioning of the source and target texts. It acknowledges the latter as an 
autonomous creative product nested in a web of ever proliferating adap-
tations across a variety of media; and proposes a more dynamic model of 
adaptation as intersemiotic translation. 

Linda Hutcheon uses Jay Bolter and Richard Grusin’s term “reme-
diation” to describe adaptation as a form of refashioning a text from one 
medium to another, “translating in the form of intersemiotic transposi-
tions from one sign system (for example words) to another (for example, 
images)” (Hutcheon, 2006: 16). According to Bolter and Grusin, dominant 
media forms might be changing over time (the popularity of the book is 
replaced first by radio, TV, cinema, and then the internet), yet old and 
new media stay in constant dialogue with each other, shaping, replacing, 
reproducing, and reflecting on each other. Hence, the experience of the 
real and the fictional world are conjoint by “the experience of the medium” 
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(1999: 71). Certainly, Bolter and Grusin’s (1999) contention update for 
the digital age Marshall McLuhan’s idea that “the content of any medium 
is always another medium” (8). However, in their view “hypermediacy” 
(the foregrounding of mediality) and “transparent immediacy” (making 
the audience forget about the medium and give in to the illusion by the 
willing suspension of disbelief ) exist side by side as equally valid remedia-
tion techniques, making the reader/spectator balance between alienation 
from and immersion within the fantasy world during a highly ambiguous, 
hybrid experience. (We can think of 3D CGI cinematic adaptations of 
fantasy novels – from Alice in Wonderland to Jurassic Park — where an 
immersive psychic experience granted by the hyperrealistic simulation of 
what has never been (transparent immediacy) conjoins with the alienating 
corporeal experience of the plastic glasses we must wear to enhance our 
vision by technological means (hypermediacy)).

Throughout the postmillennial phenomenon of “transmediation,” as 
defined by Henry Jenkins (2007), an easily recognisable, canonical fictional 
universe (like Alice’s Wonderland that will be the subject of my analysis) 
expands beyond the pages of the print and paper book, and moves onto 
a wide variety of media – the movie screen, the theatre stage, the puppet 
show, but also computer games, music videos, fashion ads, tie-in products, 
and ever so prolific online fanfiction and fan art – allowing old analogue and 
new digital media platforms to interact with each other. As a par excellence 
post-postmodernist variety of adaptation, transmediation transcends the 
original/remake binary, the hypotext/hypertext hierarchy (Stam, 1992: 
213), and relies on a multitude of hypotexts, paratexts, and adoptions in 
a many media forms instead of one single particular source-text. Verbal, 
visual, acoustic, kinetic, digital media regimes of representation interact 
throughout the co-production of an increasingly elaborate fantasy realm, 
while strategically combining narrative persistence’s predictability and 
material variation’s surprise effects. 

In “transmedia storytelling” adaptations enter into an intermedial 
conversation with one another, while reiterating, revising, challenging, 
and enhancing the source text and each other alike, in complex ways. In 
Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, Jenkins defines 
transmedia storytelling as a narrative that “unfolds across multiple media 
platforms, with each new text (retelling, adaptation, extension) making a 
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distinct and valuable contribution to the whole” (2007: 95), each comple-
menting the storyworld with a new, increasingly interactive dimension 
or layer to the storyworld. If adaptation means the retelling of a story in 
a different medium, transmedia storytelling relies on how adaptations 
interact with one another. It is meant to encourage interpreters to dive 
deeper into the multi-layered meanings of the source-text through “addi-
tive comprehension.” Transmedia “extensions” provide extra insight into 
characters, motifs, and plotline, gaps are filled, unknown aspects of the 
imaginary world are mapped out in sequels, prequels, revisions, homages, 
adding by a greater sense of realism or, on the contrary, by augmenting 
fantastic effects. 

The aim is to maximalise audience engagement by toying with our 
insatiable curiosity, to turn the storyworld more immersive by revealing 
new pieces of information, new potentialities, new “what if ” scenarios 
which invite us to revise our understanding of the familiar-yet-strange fic-
tional reality as a whole. Extensions may create different points of entry for 
different audience segments to expand the potential market for an artwork; 
and they also often adopt the “crossover” (Beckett, 2008) fictional form or 
family adventure genre to target dual audiences including both adults and 
children. Another tendency is to blur the distinction between consumers 
and producers, and to create the new audience of “prosumers” (Manovich, 
2009) who can appreciate the original but also customize it to their own 
liking hence actively taking part in the (re)creation of meanings. Enhanced 
interactivity, collective co-authorship, and communal experience instantly 
shareable on global multimedia platforms are buzzwords of today’s partic-
ipatory culture’s most popular transmedia storytelling forms: fanfiction, 
cosplay, and multiplayer online computer games. Fans create expansions, 
rewrites, alternative versions of fictional reality by relying on the origi-
nal source text just as much as they gain inspiration from other rewrites 
and expansions. Transmedia storytelling revolves around an immersive, 
interactive entertainment experience for knowing readers that allows for a 
communal expansion of the storyworld through multimedial hybridization. 

My aim in the following is to map the multiple forms adaptation can 
take in terms of hybridization, remediation, and transmediation in imme-
diately contemporary creative repurposings of Lewis Carroll’s Victorian 
nonsense fairy-tale fantasies about Alice’s adventures in Wonderland and 
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through the Looking-Glass. Before turning to the scrutinisation of the 
interconnection of old and new media in postmillennial Alice revisions, 
I wish to demonstrate how the hybrid narrative quality of this timeless 
children’s literary classic accounts for its adaptogenic quality that justi-
fies future generations’ enduring desire to update the story to their own 
times. Succeeding chapters focus on this revisionary intent manifested 
in a dizzying proliferation of Wonderland adaptations across a variety of 
media platforms. 

2.  Alice in Wonderland as a Hybrid Text with an Adaptogenic 
Quality

Carroll’s Alice tales can be easily associated with “narrative hybridization” 
and “dialogic imagination” Mikhail Bakhtin regarded as defining features of 
the novelistic genre. In the Bakhtinian view, novels’ hybridization consists 
of the juxtaposition of multiple linguistic registers, incompatible idioms, 
and kaleidoscopic perspectives within the same semiotic space. It allows 
different languages to “interanimate” and “illuminate” each other while 
undermining monological authoritative masternarratives, and tackling 
the codes and limits of representability. A novel “embraces, ingests, and 
devours other genres” while still maintaining its status as a novel. Novels 
also play with intertextuality (foregrounding the relation between utter-
ances), heteroglossia (acknowledging the primacy of context over text), 
and polyglossia (disclosing the hybrid nature of any literary work and lan-
guage per se). Bakhtin connects the polyphonic mixture of heterogeneous 
voices to the topsy-turvy realm of carnivalesque festivities distinguished 
by temporal, spatial, and discursive confusion throughout the subversive 
substitution of the ordinary with the unusual, surprising, and grotesque. 

Carrol’s Alice tales constitute a stunningly hybrid generic mixture 
while it remains the first children’s novel without any didactic, moralizing 
agenda, driven only by the agenda to make young readers laugh and “think 
for themselves” (Zipes, 1987: 73). Via a curious, proto-postmodernist mode 
of adaptation, the Alice tales repeat a variety of genres while subverting 
the very traditions they evoke. 

The talking animals, miraculous metamorphoses, and the journey into 
an enchanted realm with rules of functioning radically different from our 
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usual consensus-reality clearly evoke the fairy-tale form. Yet with a twist, 
the narrative patterns of the genre are fully neglected transforming the 
stories into anti-tales. (There are no moral guidelines, no clear distinction 
between protagonists and antagonists, no magic helpers, and no genuine 
“happily ever after”). Both tales are portal quest fantasies, where Alice 
passes through magical entrances – a rabbit hole and a mirror, respectively 
in the two volumes – to discover fantasy worlds. Yet the little heroine has 
no real appetite for quest and all she desires throughout her adventures 
is to get back home. The tales can be interpreted as Bildungsromans tack-
ling the traumas of growing up in a fictional form (the ups and downs of 
psychological maturation are reflected in the physical shapeshiftings). Yet 
instead of the linear teleological structure of the coming-of-age story, they 
adopt an episodic structure made up of interchangeable dream fragments. 
The tales evoke the Künstlerroman tradition in so far as Alice becomes a 
storyteller upon returning to her waking life who will entertain future 
generations with reminiscences of her adventures. Yet she is a dreamer 
dreamt into being by Carroll, whose adult male voice often disrupts with 
ironic metacommentaries the little girl focaliser’s sleeptalking, hence her 
agency is considered as dubious by some critics. (Kincaid, 1973) 

By the poems embedded in the prose narratives, Carroll even reiter-
ates the didactic educational content meant to socialize his era’s children 
along repressive Victorian codes of conduct and moral values (diligence, 
piety, submissiveness). Yet his parodic rewritings clearly criticize black 
pedagogy, mindless rote learning, and the silencing of youngsters. In his 
tales, albeit Alice is constantly mocked by adult figures, she is eventually 
gifted with the potential to become Queen, and hence gain verbal agency. 
The Alice tales embrace the paradoxical genre of a science fantasy in an 
age of epistemological crisis, fictionalizing anxieties related to Darwin’s 
emerging evolutionary theory, and new technological inventions such as 
photography or the railways; mingle real life references with mathematical 
abstraction and pure fabulation. Carroll’s nonsense fantasies fuse language 
philosophical commentary on the necessity of misunderstanding and the 
impossibility of meaninglessness, on the ludic and disciplinary aspects of 
discourse with socio-cultural criticism of monarchy, bourgeois hypoc-
risy, and short-sighted common sense, all turned topsy-turvy in delu-
sional dreamworlds. The often tongue-in-cheek juxtaposition of numerous 
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apparently incompatible genres creates a carnivalesque polyphony of dis-
courses fused within the popular novelistic form.

The ambiguity of the stories is heightened by the fact that they pres-
ent a private story to a particular child (to entertain the dean’s daughter, 
Alice Liddell) but are also coupled with public allusions to life at Oxford 
University and Victorian Britain at large (meticulously catalogued in the 
exciting footnotes of Martin Gardner’s Annotated Alice). Out of the com-
plex layers of significations, some meanings are more accessible to child 
readers (like the infantile play with sounds, the lulling nursery rhymes, or 
the visual humour of the picture book), while others can only be decoded 
by adults (like the Gothic death jokes and the existential philosophical 
insights). It is the task of each creative adaptation to decide which layer of 
meaning will be activated, foregrounded, or intertextually/intermedially 
connected in the new retelling/revisioning that updates the original mes-
sage for succeeding generations. 

The heterogeneous generic mixture’s narrative hybridity might be a 
potential reason for the extreme adaptogenic quality of the Alice tales, as 
a multitude of stories, voices, perspectives emerge within this two volume 
book. However, narrative hybridity can also be tracked in the author’s 
structural organization of the Alice universe. Carroll most likely recognized 
the “hyperadapticity” (Leitch, 2016: 12) of his storyworld, because he 
produced many versions of his tale, polishing, modifying, and expanding 
the fictional universe he invented; and hence established himself as an 
authentic forerunner of transmedia storytelling. As Zoe Jaques and Eugene 
Giddens’ publication history of the Alice book (2013) neatly records, the 
adventure story about the little girl falling down the rabbit hole into a 
perplexing Wonderland was the subject of multiple remediations even 
within Carroll’s lifetime. 

The initial oral performance of the tale improvised on July 4th 1862 on 
a rowing trip to entertain Alice and her sisters gained a year later a hand-
written form in the gift book manuscript of Alice’s Adventures Underground. 
Complemented by extra chapters and rhymes, and exchanging Carroll’s 
amateur sketches for celebrated Punch cartoonist John Tenniel’s more 
skilful illustrations, the book was published in 1865 by Macmillan under 
the title we are familiar with today: Alice’s Adventures in Wonderland. The 
adventures continued in 1872 in a sequel called Through the Looking-Glass 
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and what Alice Found There, and in the same year were adapted to the the-
atrical stage in a musical play directed by Henry Savile Clark as a family 
entertainment piece. Carroll created for pre-readers Nursery Alice (1890) 
(fig. 1), an abbreviated edition with colour illustrations and rhetorical 
devices reminiscent of oral storytelling, hence an enhanced interactive 
potential captivating for the very young, but he also kept more mature 
audiences targeting them with a literary critical commentary on his work 
in the essay entitled “Alice on the Stage” (1887) and musical adaptations of 
some verse of Looking-Glass composed by William Boyd in collaboration 
with the author. Alice moved beyond the pages of the book in Carroll’s 
logical games published under the title “Puzzles from Wonderland” in 
Aunt Judy’s Magazine and was reincarnated in collectible objects of various 
tie-in merchandise, including a Looking Glass biscuit tin and a Wonderland 
postage stamp case. As Jan Susina contends, Carroll was a real “market-
ing genius of the Alice industry who capitalized on his initial success for 
more than twenty-five years” (Susina, 2010: 61). He supervised closely 
all intersemiotic translations of his book – Tenniel’s illustrations, Savile 
Clark’s stage play, and Boyd’s music – to guarantee the authenticity of the 
’Aliceous atmosphere’ he called into being.
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Figura 1 [1]

Several factors guarantee the easy adaptability of the Alice stories. 
First of all, there is no precise verbal description of Alice’s look. Carroll 
only mentions minor details that she has small hands, black shoes, and a 
skirt; so there is plenty of freedom for reinterpretations of her character. 
The most iconic markers on Tenniel’s famous, first illustrations of Alice are 
minimal vestimentary items: striped stockings, a pinafore with an apron, 
and, in the second volume, a hairband that later became popular as the 
fashion accessory called the Alice band.

Secondly, the plotline resonates with the easily relatable, monomyth-
ical trope, “Everyman’s journey.” It represents both the universal human 
quest for the meaning in/of life, and the psychic turmoil related to growing 
pains, coming of age, ageing, and the coming to terms with our fallibility, 
vulnerabilities, and mortality, and the resulting longing for making connec-
tions, for understanding each other. Another major theme, metafantasy, a 

1  John Tenniel – Illustration from The Nursery Alice (1890).
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self-reflective commentary on the significant role attributed to imagination 
in surviving the difficulties of existence also holds a timeless, transcultural 
appeal. 

Thirdly, adaptations are facilitated by the structural organisation of 
the two Alice books. The episodic structure allows for the exchange and 
even omitting of certain scenes without troubling the general sense of the 
story. The textual gaps in the storyline and the open ending create an aura 
of uncertainty particularly favourable for creative retellings. The idea of the 
fidelity to the original becomes meaningless because of the proliferations 
of the many variations conceived by the author himself. 

Fourthly, Carroll’s remarkable fictional universe is distinguished by a 
fantastic world building: his make-believe world abounds in easily recog-
nizable, easily recyclable elements which hold a nearly memetic quality. 
These iconic components include teacups, playing cards, a weird tophat, 
a white rabbit, mushrooms, the drink-me-bottle, and a grin without a cat 
which all clearly evoke Wonderland and through their reiteration allow 
for the expansion of the familiar storyworld in surprising, different means. 

A final adaptogenic aspect I wish to mention here is Carroll’s strate-
gic use of direct audience address that calls for readerly interaction and 
a communal realization of Alice’s dreams with lines speaking beyond the 
pages of the book, pointing out to the extradiegetic universe to mingle it 
with the diegetic world with questions like “What do you think?” “What 
would you do in Alice’s place?” This is a crucial question basically all the 
Alice adaptations toy with, be they sentimental, didactic, subversive, exper-
imental, political, or parodic to use Carolyn Sigler’s (1997) classification 
of alternative Alices. 

In the following my aim is to explore how Carrollian leitmotifs gain 
different reformulations in creative revisions which strategically mix old 
and new media forms, balancing between demythologization and re-en-
chantment to create a genuinely hybrid Wonderland experience. I shall 
organize my chapters along the lines of Katherine Blake’s taxonomy of Alice 
character types surfacing in adaptations of the Wonderland universe, and 
introduce examples for playful Heiterkeit Alice, aggressive Malice Alice, 
and victimized Alice. (see Blake, 1974)
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3. Playful Heiterkeit Alice in a Postmodern Puzzle 
Picturebook

Carroll’s Alice books have been designed from the very beginning as 
picturebooks in which the unique book experience is grounded in the 
intermedial dialogue of text and image which can complement but also 
challenge and contradict one another. The narrative showcases the limits 
of verbal representation by pointing out of the text towards the image (“If 
you don’t know what a Gryphon is, take a look at the picture”). Elsewhere, 
the illustrations augment the nonsensical nature of the wordplay involved 
in the trademark Carrollian neologisms and portmanteaux. (Tenniel’s 
illustration of the monstrous Jabberwock is a response to the impossible 
challenge of visually translating the unspeakable.) Due to Carroll’s cunning 
book design, the book becomes an object the reader can actually play with 
while she is actively involved in the making of the story. (The reader has to 
turn the page to make Alice cross to the other side of the Looking Glass, 
or to make the Cheshire Cat disappear leaving only its grin behind, or to 
make the Queen transform into a Kitten.)

One can assume that no authentic full book experience will be pro-
vided by any text of the Alice stories published without illustrations or 
any wordless visual adaptations which reduce Alice’s story to the pictorial 
register. Still ’text only’ e-book versions and ‘picture only’ baby board books 
or artbooks of Alice in Wonderland are popular today. The latter have a 
wide international audience because the condensation of the well-known 
story into images eliminates the linguistic difficulties. Some picturebook 
adaptations of Carroll’s classics are genuinely worthy of scholarly attention 
because of their aesthetic value or their usefulness in pedagogical practices 
as stimulators of discussions with pre-readers. 

Anne Laval’s Tales from Wonderland is part of the Storybox series that 
invites us reimagine classical fairy tales and fantasy stories via the unique 
genre of vertically structured, wordless puzzle picturebook. First of all, it 
appeals to the visual literacy and the ludic instinct of pre-readers or child-
minded adults. The subtitle “It is my turn to tell a story” also suggests 
that the aim is the raising of emerging storytellers. I would like to argue 
that despite the lack of words Laval’s adaptation of Alice is not a silent 
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picturebook but a mixed-media hybrid of verbal and visual storytelling 
that treads in the footsteps of Carroll’s initial narrative composition and 
book design.

Figura 2[2]

Tales from Wonderland (fig. 2) is composed of twenty postcard sized 
puzzle pieces with images on both sides of each card. You can connect 
these together and create a three meters long story. The unusually long 
horizontal spread of the line of puzzle pieces joint together highlights the 
spatial dimension of the original story. It evokes the trespassing into an 
unknown realm involved in the portal quest fantasy’s fall down the rabbit 
hole and passage through the looking glass, but also the spatial mobility 
of Alice’s numerous shapeshiftings. Moreover, the portals depicted in the 
puzzle pieces permit the reader-player to modify the story at her own 
whim, facilitating Alice’s transition to another fantasy realm or physical 
form incompatible with the one she inhabited before.

Laval’s pictorial retelling uses easily recognisable figures in unusual 
contexts. Alice is a blonde little girl in a blue dress who wanders in a met-
ropolitan city space and an enchanted forest like realm on the two sides 
of the cards. The White Rabbit emerges as a hot dog vendor in sneakers, 

2  Anne Laval’s Tales from Wonderland.
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the Cheshire Cat becomes a cunning taxi driver, the Red Queen drives a 
pink limo and lives on the top floor of a skyscraper. We can recognize the 
emblematic imagery and plot references including the holes to fall in, the 
tea to drink, the flamingos, and the cakes that make you grow and shrink. 
According to Thomas Leitch, these bits are to be held responsible for the 
hyper-adaptability of the Carrollian Wonderland universe. Alice’s adven-
tures function as “collections of individually memorable microtexts that 
themselves seem designed for further intermedial transmission and media 
transfer.” These minimal metonymical markers of Alice’s dreamworld are 
“like Richard Dawkins’ selfish memes, they are endowed with a longevity, 
fecundity, and coping fidelity that maximize their chances for survival” in 
succeeding adaptations. (Leitch, 2016: 16)

Although the puzzle picture book is fully enjoyable on its own right, 
the familiarity with the original source-text increases the entertainment 
value. You will reach the richest layers of meanings if you can transpose the 
initial story-version and your rewrite on top of each other. For example, 
moving from the enchanted forest to the metropolitan cityspace is more 
fun if you are aware of the urban setting’s incompatibility with the original 
Alice books’ dream realms.

Certainly, the fragmentation of the story into puzzle pieces evokes the 
original sequential episodic structure of the Alice tales. The puzzle book 
transcends the conventions of the linear storytelling tradition by allowing 
for a proliferation of alternate endings, multiple parallel universes, and 
visual signs scattered on the cards which allow you to connect it with mul-
tiple cards, allowing for a wide array of story-twists. There is one starting 
piece and three end pieces, granting six alternate endings and thirty-two 
pictures to fill out the story in between.

Laval’s storybox offers an interactive storytelling experience: parents 
and children can make up the storyline together or revise each other’s ver-
sions. In a Carrollian vein, the point is to encourage audience interaction 
and to invite readers turned into spectators and players to talk about the 
wordless images. Therefore, instead of a silent book product this is indeed 
a dialogic book toy. The ludic quality of the storytelling is enhanced by 
visual clues scattered in the background of individual images with the help 
of which we can also add extra bits, twists, and episodes to the storyline 
via the additive comprehension characteristic of transmedia prosumer 
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products. As GeekDad’s 2019 review on his blog (in yet another audience 
generated transmedia intertext) suggests, storybox puzzle books grant a 
fine means to encourage children to tell a story or teach them about story 
structure in a playful way, making you communally ponder about “What 
happens if your story doesn’t have a middle or if you put the end before 
the beginning? Can you tell a story backwards?” This is “all great fun for 
budding storytellers.” 

Joining the puzzle pieces together is also a corporeal experience, 
reminding us how tactility is a significant element in Carroll’s storytelling. 
While in the original Victorian book design, readers had to turn the pages of 
the book to make things happen and make the plot proceed, here you must 
flip the puzzle cards, swap them, connect them, while possibly discussing 
your choices with fellow fantasists. Thus, in a metaphorical sense you are 
holding hands with the person you are co-authoring the story with. This 
haptic mode of visuality, whereby spectatorship is immediately conjoint 
with the sensation of touching appears elsewhere in the transmedia web of 
Wonderland adaptations, like in Czech puppeteer Svankmajer’s surrealist 
stop-motion animation film (1987), Robert Sabuda’s pop-up picturebook 
(2003), or Meg McLaughlin and Jason Alexander’s touch and feel and spar-
kle board book (2009), just to mention a few examples. (see Kérchy, 2016)

4. Agressive Malice Alice and Remediation in a YA horror 
novel inspired by a computer game

Christina Henry’s Alice (2015) is a young adult novel (fig.3) of the splatter 
punk horror genre. Alice is a troubled, amnesiac figure who must face dark 
secrets from her past in order to mature from traumatised child to empow-
ered survivor and active author of her destiny. Her aggressive belligerence 
is part of her infantile regressive behaviour resulting from her “fatal trip 
down the rabbit hole.” The novel fits in the long line of contemporary 
Wonderland stories inspired by Carroll’s classic in which Alice becomes 
the saviour of a cursed land by defeating the monstrous Jabberwock who 
represents her inner demons. 
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Figura 3[3]

This idea of Alice as a Jeanne d’Arc-like femme-enfant action heroine 
– who appears in Tim Burton’s 2010 3D CGI live action family adventure 
movie Alice in Wonderland (fig. 4) and American McGee’s 2000/ 2014 Alice 
first person shooter computer game alike – can be traced back to John 
Tenniel’s original Victorian illustration of Alice’s alter-ego, the frail figure 
of the beamish boy knight fighting the Jabberwock (fig. 5), a metapicture of 
the interpreter’s struggle with nonsensical meaninglessness. (see Hancher) 
Hence, Henry’s novel is an exciting remediation because it is just as much 
indebted to a 19th century engraving as to a 21st century PC game. It pays 
homage to both old and new media adaptations of Alice via the transmedia 
storytelling technique of drilling deeper into ambiguous meanings of the 
source texts which are both “copies of the original”.

3  Cover of Chistina Henry novel.
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Figura 4[4] e Figura 5[5]

The novel is characterized by transmedia hybridity. It offers a mixture 
of a variety of genres: a dark fantasy set in a dystopic world, a difficult 
coming-of-age story with lots of bloodshed, violence, and gore inciting 
calculated corporeal reactions of the horror genre which facilitate audience 
involvement, and become mingled with a crime story of detection, a rape-
and-revenge story, a trauma narrative, and confused remembrance typical 
of gothic novels. As the ominous blurb suggests, this is

A mind-bending new novel inspired by the twisted and wondrous works of 
Lewis Carroll... / In a warren of crumbling buildings and desperate people 
called the Old City, there stands a hospital with cinderblock walls which echo 
the screams of the poor souls inside. In the hospital, there is a woman. Her 
hair, once blond, hangs in tangles down her back. She doesn’t remember 
why she’s in such a terrible place. Just a tea party long ago, and long ears, 
and blood… (Henry, 2015).

Henry’s novel strategically plays with hesitation resulting from the 
gaps in one’s knowledge. Readers learn about Alice’s life-changing events 
from her sporadic flashbacks: a nice and naive girl of a wealthy family, she 

4  Tim Burton.
5  Tenniel Jabberwocky.
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made the wrong choice to go celebrate her sixteenth birthday in the Old 
City where filth and criminals rule, and where girls tend to mysteriously 
disappear. After the unspeakable happened to her, she returned two weeks 
later, covered in blood and disfigured, alone, without her girlfriend, una-
ble to recall what happened, mumbling the only word she could say: “the 
rabbit…” Her disgusted and despaired family sent her to a mental asylum 
where she has dwelt in a sort of suspended animation for years. In the nov-
el’s opening scene Alice notices that the madhouse is on fire and manages 
to escape with the assistance of an inmate residing in the neighbouring 
cell, called the Mad Hatcher, a ruthless murderer who uses an axe to get 
rid of his enemies. Hatcher becomes Alice’s travel companion, friend, and 
potential love interest on their way to find and eliminate Alice’s abusers 
and the monstrous Jabberwock who broke loose with the destruction of 
the madhouse.

Alice’s struggle with her psychological problems, her nightmarish 
memory fragments, PTSD syndrome, and her initial incarceration in the 
madhouse very clearly resonate with Wonderland’s PC game adaptations 
popular among young adult audiences today. American McGee’s Alice (2000) 
and Alice: Madness Returns (2014) are first person shooter horror action-ad-
venture computer games (fig. 6). Traumatized teenage Alice’s mission is 
to flee the madhouse where she is confined because of her self-consuming 
remorse following the tragic death of her parents consumed by fire (whom 
she was unable to rescue because she was lost amidst her daydreamings). 
She must save herself and redeem Wonderland by revindicating the powers 
of her imagination.

Figura 6[6]

6  McGee’s Alice.
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Alice’s figure as a mentally deranged, violent action heroine provides 
an adolescent critique of the hypocritical, manipulative, abusive, adult 
world both in American McGee’s Alice and Christina Henry’s novel that 
can be considered as “screen-bleed” (Hanson, 2003: 47) transmediation of 
the PC game. Neither of the works present Alice as an idealised innocent 
heroine, but we still root for her in her fight against the evil, and never doubt 
that her antagonists, the cruel Red Queen, the monstrous Jabberwock, the 
clansman Caterpillar, or the rapist White Rabbit deserve their punishment. 
The leaders of the rival criminal gangs ruling the Old City in Henry’s novel 
are morally corrupted versions of Carroll’s original characters. The blood-
thirsty mobster Mr Carpenter, the Walrus who kidnaps girls to mutilate or 
eat them up like an ogre, Cheshire, one of the last Magicians who could save 
the place from evil forces are referred to by computer game terminology as 
“bosses” – making the connection with McGee’s Alice obvious for gamers. 
They also resonate with villain figures of fairy tales.

The fairy tale genre is easily adaptable to the medium of computer 
games and also heavily influential of contemporary Alice adaptations for 
the same reason grounded in the nature of the remediation process. As 
Cathlena Martin argues in her study on American McGee’s Alice game, 
postmodern repurposings of fairy tales allow for an “interactivity enhanced 
by uniquely executable game worlds [storyworlds] whereby, through alter-
nate ways of navigating the narrative, players [readers] can reinterpret the 
source text” (Martin, 2010: 134). Yet, as I have argued before, original Alice 
books are closer to anti-tales than traditional fairy stories in so far as they 
lack precisely the hero versus villain antagonism, the quest theme, or the 
happy ending that serves a moral pedagogical agenda. In that sense, Henry’s 
novel like McGee’s game offers a clever combination of fairy tale and anti-
tale. The aim of Alice’s heroic mission is to re-establish the status quo of 
social justice, but her madness turns her into a dubious, grey character, 
and troubles comfortable readerly identification.

This trouble is heightened in the computer game where you can also 
experience how it feels to die –and then in a new game resurrect – like 
Alice. When you lose a game and die in McGee’s dark digital ludic realm, 
you wake in a mental hospital as if the previous adventures have been just a 
dream. The reality status of McGee’s new media universe is authenticated, 
among other means, by Alice’s owning a copy of Carroll’s Alice’s Adventures 
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in Wonderland illustrated by John Tenniel. Henry’s remediation of McGee 
necessarily takes a stance on McGee’s remediation of Carroll.

Furthermore, the fairy-tale references in Henry’s novel also create a 
paradoxical, perplexing effect because they move us away from the safety 
of childhood innocence. Hansel and Gretel’s story is evoked as Alice and 
Hatcher leave dead bodies behind them as breadcrumbs. The Beauty and 
the Beast allusion reminds of YA horror romance saga Twilight’s interspecies 
abusive romance as well as Angela Carter’s feminist fairy-tale rewritings 
where Beauty eventually turns out to be beastly herself. Perhaps the most 
disturbing fairy-tale reference is the one to Sleeping Beauty: Henry’s Alice 
falls into a trauma-induced coma when she is sixteen and wakes up ten years 
later in the body of a twenty-six-year-old woman. Arrested development is 
a major theme of Carroll’s classic in which Alice’s shapeshifting, shrinkings 
and growings fictionalise Victorian anxieties: Darwin’s idea of degenera-
tion, photographic technology’s miniaturisation, and the fear of children’s 
losing innocence with their coming of age. However, Alice’s inability to age 
in Henry’s novel also reflects on contemporary adaptations’ preference of 
adult Alice figures. Henry’s Alice – inspired both by a 19th century Victorian 
fairy-tale fantasy novel and a 21st century computer game – stages the 
mutually motivational coexistence of old and new media. On waking up 
from her coma, Alice simultaneously identifies both with her old and new 
self. She is no longer a girl, but she does not know yet how to become a 
woman. She is in search of who she really is. In that sense, she enacts the 
major dilemma of all adaptations: how to remain recognisable (preserve 
connections with the past) and reinvent one’s individuality (point towards 
the future in a new, original way).

5. Victimized Angst Alice and Transmedia Storytelling in a 
Coming of Age Story

Cathy Cassidy’s Looking Glass Girl (2015) provides a par excellence example 
for the inherently transmedia quality of 21st century junior fiction children’s 
book. Like Christina Henry’s novel, published in the same year, it traces 
a mixed-genre trauma narrative that focuses on the maturation of vulner-
able victim into self-confident survivor, yet in a more realistic setting. In 
line with the generic conventions of the coming age narrative, Cassidy’s 
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Bildungsroman addresses young adult audiences by dealing with real-life 
problems typical of teenage years, including conflicts with parents, identity 
crisis, the clash of individual desires and social expectations, peer pressure, 
first love, and betrayal by friends. As a junior fiction novel aimed at girls 
between nine and fourteen it tackles edgy topics but in a less violent, 
horrific manner.

Cassidy’s realistic framework ties in with the genre of the school novel 
in the tradition of Tom Browne and Harry Potter. Alice is a shy teen who 
plays a lead role in the school play adaptation of Alice in Wonderland, 
and who grows apart from her best friends. She suffers from solitude and 
bullying, up until a fatal accident, when she is pushed down the stairs at 
a sleepover fancy dress party of a Wonderland theme. She is hospitalised 
with serious injuries, and a concussion. Every other chapter traces her 
subconscious monologue in coma, as she is trying to wake up but cannot, 
since her body keeps still to preserve energy for self-cure. This patholog-
ical version of sleep paralysis allows for her psychological healing, as she 
is trying to come to terms with the betrayal by her friends, her first kiss, 
first love, jealousy, a simultaneous yearning for collective belonging and 
for finding an individual self-identity.

The italicised coma chapters include Alice’s stream of consciousness 
in a waking coma coupled by glimpses of a vague experience of reality. 
Whatever is actually happening around her, fleeting impressions of vis-
itors coming in and going out of the hospital room, are filtered through 
the Alice in Wonderland theme. The head of the girl gang, the queen bee 
of school, Alice’s main bully takes the fantasy form of the Red Queen, the 
boy Alice likes appears in the guise of the Mad Hatter, her friends appear 
as the Dormouse and the March Hare, while her memory associates the 
stumbling down the stairs with the fictional Alice’s fall down the rabbit hole. 
Arrested development, suspended animation fictionalised as a prolonged 
plummeting down the rabbit hole is a major leitmotif of the text.

At the end of the novel Alice finally wakes up from her coma, and 
becomes best friends with her remorseful bully. It is part of the healing 
process that she can forgive the ones who hurt her, and as a reward for 
her kindness she can self-confidently walk back to school while holding 
hands with her new boyfriend, the Mad Hatter. She also turns suddenly 
from loser into a popular girl who knows how to apply make-up, where to 
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sit in the cafeteria, and who claims the right to decide over the social value 
or worthlessness of her peers in the microcosm of school. Although online 
teen audience reactions find this ending uplifting, adult readers may judge 
this finale disillusioning because of its reinforcement of normative values 
and its failure to trace the psychological development of characters. The 
problem is that we do not really know if the young heroine’s behaviour is 
a tongue-in cheek mimicry of the expected girlish behaviour or if hers is 
an authentic assimilation taken seriously. 

Cassidy’s adaptation enacts major deviations from Carroll’s origi-
nal source text. In Carroll Alice remains a curious, solitary adventuress, 
she respects differences and tolerates the otherness of all the nonsensical 
creatures, while in Cassidy she survives by becoming similar to those who 
aggressively marginalise and repress differences. Carroll’s literary nonsense 
is uncompromisingly non-didactic, crazy, anarchic, absurd, and grotesque, 
whereas Cassidy’s finale is closer to a romantic make-over movie genre, 
where by the end the Ugly Duckling turns into a beautiful swan by com-
plying with social norms. In Cassidy, Wonderland is place where Alice 
dwells during her coma, and she wants to return to reality. (This evokes 
the Disney animation adaptation of Alice, where she is crying because she 
wants to return home.) Quite on the contrary, in Carroll, Alice’s return 
to Victorian reality’s waking life means an ambiguous questioning of her 
agency: as a girl child she is a lesser citizen but preserves some of her dream 
powers due to her storytelling skills acquired precisely by courtesy of her 
travel to Wonderland. 

Yet, despite the above shortcomings, Cassidy’s novel still can be con-
sidered an interesting rewrite of Carroll’s Alice in Wonderland, because of 
the complex hybridity of the narrative. As for generic hybridity, the novel 
combines the trauma narrative that reflects on the reality of school bullying 
and the coming of age story that tackles difficulties of love and friendship, 
and then fuses these realistic writerly modes with the retelling of a familiar 
fairy-tale fantasy children’s classic. Hybridity also emerges in the postmod-
ernist narratological feat enacted in Cassidy’s experimental writing that 
plays with a multiplicity of perspectives in the coma chapters where uncon-
scious Alice is lost in her Wonderland, while the other characters continue 
their lives, and urge her to come back to a reality that she witnesses and 
reimagines in a distorted way in her coma-induced dreams. However, the 
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most interesting aspect of Looking Glass Girl’s hibridity surfaces in its stra-
tegic transmediation that reveals how the Alice in Wonderland theme works 
on multiple, overlapping, platforms of popular cultural entertainment. 

Cassidy performs transmedia storytelling. The analogue reading expe-
rience of her print-and-paper books is enhanced by bonus digital con-
tents in the regularly updated online realm of the author’s website (www.
cathycassidy.com). The website is targeting a wide readership: it offers 
educational material and pedagogical aid for teachers, a discussion forum 
for youngsters, and visual extensions available in the form of colourful 
illustrations and book promotional videos also available on other social 
media platfoms like Youtube and Facebook. 

Via an other mode of transmediation, Cassidy’s paratextual addendums 
to her novel complement the verbal narrative with further medial and 
sensorial dimensions. The final pages of the book include recipes of the 
Wonderland cakes the girls make at the sleep over theme party, as well as 
a set list of the songs her future boyfriend (the Mad Hatter of her dreams) 
compiles for Alice on a mixtape he gifts her. Hence, the dimensions of 
musical and gustatory experience are complementing the pleasures of the 
storyworld brought into being in the written text. These bodily sensations 
make an integral part of the original Carrollian dream realm too. Literary 
nonsense foregrounds the acoustic qualities of language (allowing the 
sound to precede the sense!), while Alice’s cake that alternately makes her 
shrink and grow, and the drink-me-bottle with its unidentifiably flavoured 
potion (that combines the taste of toffee, roast turkey, cherry tart, custard, 
and pineapple) are iconic markers of Alice’s curious identity (de)con-
struction. Cassidy’s cake recipe and song list in a way pay tribute to these 
corporeal dimensions of the Carrollian Wonderland experience, but their 
singularity resides in the fact that they are strategically meant to augment 
audience interaction and create a communal book experience (that goes 
way beyond the confines of a reading experience…) 

Young readers – an audience primarily composed of teen girls – of 
Looking Glass Girl will not only bake the cake described at the end of the 
novel, but they will also make sure to create selfies of themselves posing 
with the cupcakes they made or/and the book that made them to venture 
on culinary adventures, and post these photographic self-portraits on pop-
ular social media platforms. Moreover, they will add hastags with Cassidy’s 
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name, the novel’s title, and Alice in Wonderland references to contribute to 
the building of a fan community of prosumers. The adaptation is distanced 
from the original as Lewis Carroll’s name never features among the hash-
tags. Readers become co-authoring amateur artists creatively reimagining 
their favourite fictional reality in a wide range of media: one can spot on 
Instagram handmade jewellery, DIY costumes, and even nailpolish patterns 
inspired by Cassidy’s Looking Glass Girl. Alice has ventured way beyond 
Wonderland, and there is nothing to stop them.

6. In Place of Conclusion

In the above, I have tried to demonstrate that unified transmedia expe-
rience always entails an illuminating diversity instead of homogeneity 
because each media “adds a new cultural layer, supporting more diverse 
ways of communicating, thinking, feeling, and creating than existed before.” 
Dislocated in a heterogeneous network of meanings each media “disrupts 
old patterns, requiring us collectively and individually to actively work 
through what roles different forms of media are going to play in or lives” 
(Clinton, Jenkins, McWilliams, 2013: 11), in what ways they are going to 
mediate reality while foregrounding interactivity, intermediality and con-
nectivity, and how “new technologies extend our senses outside us into 
the social world, [to make] new sense ratios occur among all of our senses 
in that particular culture” (McLuhan, 1994: 41).
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II. O meio virtual interativo a partir dos 
estudos intermediais comparativos
Antonio J. Gil González*

1. Em busca da interatividade perdida 

Pensemos, ainda que apenas como uma hipótese bem-intencionada, que a 
história dos seres humanos progrediu, ao longo dos últimos milénios, em 
certas direções definidas. Pensemos ainda que, com todos os seus altos e 
baixos, incertezas e deficiências, a humanidade está a avançar com base 
nas realizações anteriores. Este facto, presente na vida social, política e 
económica, é especialmente visível na história da ciência e da tecnologia, 
mas talvez muito menos percetível, ou menos consciente, na história das 
ciências humanas, da arte ou da literatura. Com base nestas últimas, em 
maior ou menor grau, na sua fase moderna – o que é quase um pleonasmo 
– de procura da originalidade como valor estético fundamental e na dife-
renciação beligerante das posições tomadas como motor de mudança – do 
ponto de vista da sociologia cultural –, a ideia de uma possível continuidade 
e progresso em relação às suas antigas bases não tem sido bem acolhida 
nem entre os sujeitos nem entre os seus respetivos objetos. E, no entanto, 
há uma linha direta que nos leva – ou nos traz – da mimese enunciada 
por Aristóteles no século IV a.C. às mais recentes narrativas interativas da 
Realidade Virtual do século XXI. 

Uma linha que passa pela escultura clássica e o teatro antigo, a arquite-
tura medieval, a descoberta matemática da perspetiva no Renascimento, o 
surgimento da ópera, o romance psicológico, o cinema ou o jogo de vídeo, 
em busca de tecnologias de representação – para enriquecer a nossa com-
preensão do mundo ou para o mero regozijo das nossas ficções e histórias 

* Universidade de Santiago de Compostela.
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sobre ele – cada vez mais realista, mais imersiva, mais tridimensional, mais 
subjetiva, mais participativa e, finalmente, também mais interativa.

Procedendo inversamente, talvez seja algo mais comum do nosso pre-
sentismo ingénuo admirar a surpreendente modernidade das realizações 
artísticas, do conhecimento científico ou das tecnologias do passado: que o 
mundo clássico tenha conseguido representar o planeta como uma esfera, 
dois milénios antes da expedição de Magalhães e Elcano, veio certificar esta 
evidência no início do século XV; ou ainda que Aristóteles se tenha referido 
à Tragédia do seu tempo como Arte total – que Wagner redescobrirá na 
Ópera moderna ou que a intelectualidade de Vanguardas reencarnará pela 
segunda vez no advento do cinema no mundo contemporâneo – muito 
antes da cibercultura ter colocado de novo em circulação essa ideia sobre 
a emergência de um novo meio interativo.

Justamente em relação ao cinema, nos estúdios cinematográficos e 
literários, o conceito de pré-cinema é utilizado não só para se referir às 
tecnologias que o precederam, como a lanterna mágica, o panorama ou 
o cinescópio, mas também para designar a prefiguração da linguagem e 
narrativa da imagem em movimento – movimentos de câmara, enquadra-
mento, elipse, flashback, câmara lenta, etc. – em textos literários anteriores 
ao meio (Villanueva, 2008). É em virtude desta analogia que nos atrevemos 
a qualificar a arte tradicional e a ficção como um todo, como formas de 
pré-realidade aumentada ou pré-realidade virtual, ou a propor o termo 
pré-virtualidade, com este sentido.

Se a realidade aumentada supõe a sobreposição à nossa perceção do 
mundo real de uma camada de informação digital, que melhor imagem 
retrospetiva – ou retroprojetiva – poderíamos encontrar do que o termo 
pré-realidade aumentada equivalente, para sugerir o efeito análogo que a 
cultura e a arte produziriam como lentes sobrepostas com as quais estamos 
habituados a observar a natureza há milénios? No que diz respeito à ficção 
tradicional e à narrativa em particular, este é também o sentido utilizado 
por Mary Laure Ryan em Narrative as Virtual Reality (2001) em relação às 
narrativas digitais como os jogos de vídeo ou a própria realidade virtual.

Alguns anos antes, Román Gubern apontava nesta mesma direção, em 
Del bisonte a la realidad virtual, assinalando o seguinte:
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si se examina a la luz de la evolución de las artes plásticas, la RV culmina el 
ideal ilusionista de la perspectiva geométrica introducida en el Renacimiento, 
y como aquella se asienta también en una vocación cientifista que añade a la 
matemática, la geometría y la óptica renacentistas la aportación decisiva de 
la microelectrónica y la informática. (Gubern, 1996: 162)

Embora retornemos mais tarde a esses autores, é hora de declarar que 
o objeto da nossa investigação será, portanto, a constituição e institucio-
nalização da narrativa desse novo meio interativo na direção da Realidade 
Virtual, como já apontamos, em relação a alguns precedentes e hipóteses 
que parece possível deduzir da genealogia e desenvolvimento dos meios 
anteriores, bem como de seus respetivos campos de estudo.

Começando com a sua designação mais comum nos dias de hoje, é 
surpreendente que os media – não os media no sentido comunicacional 
– se estejam a transformar no que chamávamos de Artes. Provavelmente 
em parte devido à crescente importância que atribuímos à componente 
tecnológica nas práticas estético-artísticas que surgiram após a Revolução 
Industrial, e em parte também potencialmente devido ao seu menor grau de 
canonicidade ao compartilharem tecnologias, canais e sistemas de práticas 
sociais com os media e o entretenimento dos quais muitas vezes se separam. 

Numa hipótese plausível, o processo começa com o surgimento de 
alguma tecnologia, não raro derivada de pesquisa e desenvolvimento militar 
(radar, telex, computador, internet, HUD ou simuladores, neste caso), que 
gera a consolidação de algum tipo de novo sistema de transmissão ou comu-
nicação (fotografia, telégrafo, telefone, rádio, televisão, a Web...) em torno 
do qual os media tenderão a ser constituídos, agora sim, como grandes sis-
temas de infoentretenimento (Imprensa, Comic, Cinema, Rádio, Televisão, 
Redes Sociais, Jogos de Vídeo...). No espaço sociocultural de alguns deles, 
não tem sido raro desenvolver processos que, finalmente, levaram à sua 
institucionalização como campos ou, mais uma vez, meios artísticos, como 
os que se relacionam novamente com cinema, romance gráfico, teatro de 
rádio, séries televisivas, cibercultura ou narrativa interativa[1].
1  Não nos referimos tanto à possível distinção entre cinema comercial e mero entretenimento 

cinematográfico, por oposição ao cinema como discurso artístico – como sustenta Martin 
Scorsese (2019) – ou, em geral, ao que responderia à diferenciação, em qualquer campo 
cultural, entre uma esfera de produção industrial e outra de consagrada autoria, estabelecido 
pela sociologia cultural em termos semelhantes, quanto ao facto de o cinema primitivo ter 
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Nesse sentido, ao nos questionarmos inicialmente sobre o estádio 
em que se encontra a narrativa virtual do meio interativo, parece possível 
afirmar que esta foi notavelmente consolidada, nas suas primeiras fases, 
como tecnologia e como sistema de comunicação (hardware) e também, 
no segundo termo, como plataforma de entretenimento (software), até 
atingir, nestes últimos cinco anos, o caráter doméstico. Por outro lado, o 
seu grau de institucionalização como possível meio artístico-cultural em 
termos de ficção narrativa é ainda incipiente, embora pareça já ter ultra-
passado a sua fase incunável. Numa situação muito diferente, totalmente 
consolidada, está atualmente o videojogo, que, mutatis mutandis, poderia 
muito bem ser considerado o Modo de Representação Institucional do meio 
interativo. Embora talvez, jogando mais uma vez com analogias sobre o 
meio e a teoria cinematográfica, este ainda seja o seu Modo Primitivo de 
representação e ambas as formas possam algum dia ser consideradas como 
as etapas principais na constituição de uma mesma linguagem, em que a 
chegada da realidade virtual traz consigo a incorporação de novos sentidos, 
como, pelo menos, o tato, nessa busca incessante da totalidade estética e 
estésica por parte dos meios de representação e que parece constituir o 
desideratum da história da arte, da ficção ou da narrativa.

2. Narratólogos e ludólogos

É também evidente que esse processo de institucionalização requer o esta-
belecimento da semiótica e até mesmo da narratologia da nova linguagem 
da interatividade digital e virtual, não esquecendo outras interatividades 
analógicas que preexistiram e subsistem nos diferentes campos literários e 
artísticos. Para tal, deve ser adotada uma abordagem comparativa e inter-
média, numa tentativa de validar os modelos teóricos disponíveis naquilo 
que é conceptualmente compatível, descartando o que não é aplicável e, 
por conseguinte, de detetar em contraste os espaços ainda não formulados 
que requerem um desenvolvimento específico. 

inicialmente surgido como um mero espetáculo, ou se ter tornado um meio de entretenimento 
geral, que incluía não só longas-metragens narrativas que constituirão o seu posterior sinal de 
identidade, mas também programas seriados, informativos ou antológicos, com certeza trans-
feridos logo para o meio televisivo. Processos similares poderiam ser apontados em relação às 
indústrias de rádio, comicografia, televisão, mídia digital ou videolúdica. 
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Dentro dos chamados Game Studies, a disciplina talvez mais próxima 
do nosso objeto, tal proposta não resultou de forma pacífica. A coexistência 
em seu seio de uma tradição comparativa de base literária e narratológica 
( J. Murray, M. L. Ryan) com outra de natureza puramente ludológica, 
extremamente sedenta de autonomia, exclusividade e irredutibilidade com-
parativa de seus objetos (E. Aarseth, J. Juul), revelou-se tão consubstancial 
quanto muitas vezes problemática e quase divisionista.

Na primeira das direções indicadas, eu mesmo propus recentemente 
(Gil González, 2019) contrastar a noção de nível narrativo – extradiegético, 
(intra)diegético, metadiegético – da narratologia clássica, aparentemente 
muito distante do videogame ou da realidade virtual, obtendo o resultado 
surpreendente de que não eram apenas categorias de grande rentabilidade 
analítica no meio interativo, mas que eram ainda mais diretamente perce-
tíveis do que na narrativa literária da qual derivam, onde a sua verificação 
requer um esforço muito maior de abstração e dificuldade de exemplifi-
cação textual.

Assim, por exemplo, num texto ludonarrativo, os dois primeiros níveis 
são perfeitamente evidentes pela forma como se inserem – materialmente 
dentro da tela e do sistema – na interface e no ecrã jogável, ou no próprio 
jogo, respetivamente. Com efeito, o nível extradiegético anterior ao des-
dobramento do universo ficcional e gerador do mesmo, que permanece 
invisível num romance, ou que no cinema é apenas timidamente trans-
parente nos créditos (se ainda podemos considerá-los como mera parte 
do paratexto), materializa-se na banda sonora (excluindo aquela música 
que tem uma origem diegética, numa distinção interna que evidencia 
ainda mais a pertinência dessa categoria) ou na possível presença de uma 
instância narrativa explícita (por exemplo, no voice over) e toma forma na 
interface da experiência interativa. Além dos elementos que acabamos de 
mencionar, temos também o design da própria interface, o tutorial (que em 
trabalhos mais recentes pode adquirir um caráter diegético ao integrar-se 
nas primeiras telas da história), a presença de textos explicativos, imagens, 
cut scenes cinematográficas (que também podem ser integradas ou servir 
como fronteira ou transição para o nível posterior), o mapa, o inventário 
ou a enciclopédia do jogo, entre outros. E isto não deixa, evidentemente, 
de constituir em abstrato o espaço de enunciação em que, por definição, 
se situa a instância narrativa e a sua contraparte narradora, ainda que, 
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neste caso, ambas estejam necessariamente envolvidas e retroalimentadas, 
como veremos.

No nível diegético, por outro lado, já dentro do mundo ficcional, está o 
avatar do jogador, os diferentes agentes ficcionais, sejam eles interativos ou 
não (NPC’s ou Personagens Não Jogadores), gerenciados pela Inteligência 
Artificial do programa, os diferentes Cenários (Telas, Níveis), a música e 
os efeitos sonoros (intra)diegéticos – aqui mais uma vez a diferença será 
revelada com os provenientes do nível anterior, ou da interface – objetos, 
ações – e assume uma singular relevância conceptual neste meio interativo 
– acontecimentos da história, etc.

Uma vez demonstrada a sua vigência, no mesmo estudo abordamos 
com igual rentabilidade a da metalepsis narrativa (Genette, 1972) neste 
meio, refutando também a tese sustentada por alguns autores de que este 
fenómeno é consubstancial ao texto interativo, o que, pela sua própria natu-
reza, pressupõe que o jogador atravesse a quarta parede/tela para intervir 
no mundo lúdico (Planells, 2015). Pelo contrário, o caráter transgressivo e 
potencialmente metaficcional da travessia das fronteiras do nível narrativo 
permanece intocável no videojogo, dado que:

lo que caracteriza a la semiótica y la pragmática del medio, que el jugador en 
cuanto ludonarratario esté a los mandos en el nivel extradiegético (como el 
narrador lo está necesariamente en un texto literario) manejando a su avatar 
e interactuando con otros objetos y agentes ficcionales, no lo incorpora en 
su calidad de tal jugador al universo del juego. Cualquier acción o interación 
serán ficcionalmente obra del personaje que maneja, ese sí consustancial-
mente perteneciente al nivel diegético. Ninguna de ellas será narrativamente 
resumible como “el jugador habla con el personaje” o “el jugador manipula 
el objeto” dado que estas interacciones le corresponderán siempre al avatar 
diegético inscrito en la mecánica del juego. Del mismo modo que nunca 
diríamos que es el escritor o el narrador quien habla por boca de sus personajes 
en una novela, o el director o el guionista – o de manera mucho más evidente 
aún, el propio actor que los interpreta – rompen con la diégesis fílmica por 
manejar o incluso encarnar físicamente a los personajes en la película. (Gil 
González, 2019: 54-55)
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Por outro lado, é inquestionável a insuficiência da linguagem e das 
categorias disponíveis para dar conta dos fenómenos e elementos inéditos 
da interatividade – regras, mecânica, ação –, que exigem um desenvolvi-
mento específico da metalinguagem para os designar e pensar de forma 
crítica e analítica, a menos que achemos preferível que seja a indústria ou 
a comunidade de utilizadores a tomar a iniciativa neste sentido, como é 
atualmente o caso.

Apenas para indicar alguns exemplos daquilo que os modelos literários 
ou audiovisuais não satisfazem, como poderíamos designar uma auriculari-
zação espacialmente semantizada? Por outras palavras, quando a variação 
na intensidade da fonte sonora diegética nos fornece informações sobre 
se nos estamos a afastar ou a aproximar de um determinado lugar, o que é 
que de facto nos atrai para um ponto narrativo de passagem obrigatória e, 
recursivamente, como designar este último ponto?

Ainda neste campo, como podemos referir a possibilidade de uma 
dupla auricularização capaz de exprimir quase simultaneamente o som ou 
as vozes percebidas externamente e o discurso interior dos pensamentos 
do avatar que encarnamos/representamos na ficção, e do qual recebemos 
frequentemente indicações sobre como proceder? Neste mesmo universo 
de personagens, junto com aquele avatar no seu inédito e específico meio, 
devemos distinguir as personagens jogáveis – incorporadas por algum usuá-
rio – das Personagens Não Jogadores (NPCs), manuseados pela Inteligência 
Artificial do programa. E no seio destes, os agentes inteligentes, com quem 
poderemos interagir, dos meros secundários ou figurantes de funciona-
mento automático e independentes de nossas ações e escolhas.

Sem querer ser exaustivo, seria ainda necessário referir o largo alcance 
das ações e dos existentes do texto interativo relacionados com os proces-
sos, regras, mecânica e programação orientados para objetos presentes 
em fenómenos ou aspetos como os demon, trigger ou gatilhos, quick time 
events, objetos e entidades, primitivos das mecânicas fundamentais, pontos 
de escolha, etc… Perguntas a que, em alguns casos, voltaremos mais tarde 
na nossa proposta sobre os diferentes tipos de Experiências Virtuais (VEs). 
Mas antes gostaríamos de fazer uma pausa, mais geralmente, para identificar 
os elementos essenciais que individualizam a semiótica da virtualidade e 
também para propor um modelo específico da sua pragmática.
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Para isso, olharemos também para alguns autores e textos clássicos 
sobre o tema, que, escritos perto da viragem do século, nos fornecem um 
ponto de partida teórico de uma certa profundidade temporal sobre a qual 
nos podemos basear e que, ao mesmo tempo, podem também servir-nos 
de elemento de contraste tanto no que diz respeito à evolução do meio nas 
últimas duas décadas como à verificabilidade desses primeiros modelos 
críticos do mesmo.

3. No Holodeck, vinte anos depois 

A realidade virtual tornou-se, a partir da década de 1990, um importante 
foco teórico, ora entendida como simulacro da realidade que suplanta o que 
certamente poderia ser considerado O Crime Perfeito (Baudrillard, 1995), 
executado pelo epistema pós-moderno, ora como potencialidade relativa-
mente à virtualização de todas as esferas da vida e da cultura – o corpo, o 
texto, a economia, a técnica ou, mesmo em segundo grau, por diferentes 
razões, a arte ou o próprio computador – (Lévy, 1995). Entretanto, no ter-
reno estritamente ficcional, Hamlet in the Holodeck (1997), de Janet Murray, 
ou Narrative as Virtual Reality (2001), de Mary Louise Ryan, mergulharam 
numa exploração prospetiva do meio interativo em relação à tradição 
literária e Roman Gubern fez o mesmo na esfera hispânica em relação à 
imagem e aos meios audiovisuais em Del bisonte a la realidad virtual (1996).

No estudo seminal de Murray, publicado originalmente em 1997 e 
alegorizando os holo-romances fictícios da célebre série de televisão Star 
Trek, criada em 1966 por Gene Roddenberry, o holodeck da nave Enterprise 
prefigurou a narrativa virtual e interativa do futuro melhor do que qualquer 
outro dispositivo imaginado na ficção[2]. Desta forma, o autor referiu que 
“We could therefore imagine a future holodeck theatre in which images 
would surround us but would be incapable of being touched. Janeway 
would not be able to drink holodeck tea or sit on a holodeck parlor chair, let 
alone receive a holodeck embrace from Lord Burleigh” (Murray, 1997: 270).

2  É significativo observar, nesse sentido, além do influente clássico de Murray, a influência e até 
mesmo o feedback mútuo que a criação e os estudos críticos têm mantido nesse campo, no qual 
há abundantes referências às diferentes narrativas e distopias da tecnologia, tais como, muito 
especialmente, os sensoramas e dispositivos de prefiguração do virtual nas obras de Huxley, 
Orwell, Philip K. Dick, Neil Stephenson em literatura, cinema – Strange Days (Bigelow 1995) 
– televisão – Black Mirror (Netflix, 2011) – etc.



47

O meio virtual interativo a partir dos estudos intermediais comparativos

Poder-se-á afirmar que chegamos a esse futuro? Esse cinema virtual 
imersivo já existe? E se assim for, subscreveríamos igualmente a sua previ-
são sobre a privação sensorial do tato ou o impacto físico e emocional envol-
vido na imagem de sentir o beijo do seu holoromance vitorian imaginário?

Figura 1[3]

Figura 2[4]

Tal como podemos ver pelas imagens, este cinema em VR já existe, 
de facto, há alguns anos e não é menos verdade que a Realidade Virtual 
como tecnologia incorporou dispositivos que permitem simular sensações 
táteis, por meio de luvas ou de fatos integrais equipados com os sensores 
necessários para reproduzir certos tipos de sensações táteis (frio, calor, 
pressão, vibração, etc., e até estímulos eróticos de forma incipiente, como 
através dos beijos de Lord Burleigh).

3 «Un cine de Tokio ofrecerá películas en realidad virtual » (26-06-2018), <https://www.20mi-
nutos.es/noticia/3378643/0/cine-tokio-peliculas-realidad-virtual/>]

4 The Invisible Man-360º VR Short Film (Midnight Pictures and The Secret Lab, 2016) < https://
vimeo.com/207495856>
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Figuras 3 e 4[5]

Estes materiais suscitam de imediato o questionamento hipercrítico 
desta tecnologia e a emergência de um discurso social preventivo que o 
autor também consegue intuir e antecipar com precisão quando se per-
gunta: “would the power of such a vividly realized fantasy world destroy 
our grip on the actual world? Will the increasingly alluring narratives 
spun out for us by the new digital technologies be as benign and respon-
sible as a nineteenth-century novel or as dangerous and debilitating as a 
hallucinogenic drug?” (Murray, 1997: 26). A comparação com o cânone 
literário é especialmente significativa no que diz respeito às posições a 
partir das quais esse tipo de discurso é emitido institucionalmente. Para 
nós, sujeitos geracionais habituados há décadas a admoestações seme-
lhantes – e sucessivas – a respeito de vinhetas de banda desenhada, filmes, 
televisão e videogames, a questão deve ser desafiada ou mesmo devolvida 
ou invertida num sentido talvez ainda mais radical, a questão de saber se 
os contemporâneos do romance moderno – incluindo promotores que, 
por exemplo, processaram Flaubert um dia por escândalo público após a 
publicação do boletim de Madame Bovary – compartilhariam essa premissa 
sobre os benefícios morais e sociais intrínsecos e a bondade da literatura.

Há, em todo o caso, muitos mais sucessos e hipóteses confirmadas 
na sua visão do futuro da narrativa no ciberespaço que serve de subtítulo 
para o ensaio: 

The equivalent of a hit movie for the year 2097 might perhaps begin with a 
walk through a three-dimensional projected environment looking much like 

5  «Teslasuite : Tocando a los muertos con un traje de realidad virtual » <http://alphr.es/
tecnologia/traje-realidad-virtual-teslasuit/>
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the theme-based restaurants and parks of our time or like the digital sets that 
are increasingly common in contemporary movies. We would be able to move 
the images around by moving our hands; for example, we might pick an illu-
sory apple from a bowl of fruit or move an illusory chair”. (Murray, 1997: 61) 

A especulação sobre como poderia ser o espaço social deste cinema 
virtual do futuro, segundo o autor, resistiria perfeitamente à comparação 
com a interface de realidade virtual generalista do Steam VR, que atual-
mente nos permite escolher entre diferentes cenários virtuais, gerenciar 
as telas e comandos com os nossos movimentos, construir o nosso avatar, 
interagir com outros usuários, e até entretermo-nos com alguns objetos 
interativos ou jogos.

Figuras 5 e 6[6]

As asserções anteriores continuam válidas nos dias de hoje, não de um 
ponto de vista predicativo ou antecipatório, mas por indicarem soluções 
e caminhos a seguir para a difusão e a generalização do novo meio, que 
possam favorecer a participação dos usuários tanto no manejo das pró-
prias linguagens de programação como na criação dos próprios conteúdos 
narrativos:

By using these literary and gaming conventions to constrain the players’ 
behaviors to a dramatically appropriate but limited set of commands, the 
designers could focus their inventive powers on making the virtual world as 
responsive as possible to every possible combination of these commands. 
But if the key to compelling storytelling in a participatory medium lies in 

6  Steam VR. Capturas de ecrã.
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scripting the interactor, the challenge for the future is to invent scripts that are 
formulaic enough to be easily grasped and responded to but flexible enough 
to capture a wider range of human behavior than treasure hunting and troll 
slaughter. (Murray, 1997: 78-79)

Assim, a sua afirmação poderia perfeitamente remeter para a genera-
lização de linguagens como Scratch – criado pelo MIT Media Lab em 2003 
– nos níveis iniciais de Ensino, ou para o sucesso incomum de programas/
jogos como o Minecraft (Mojang, 2011) nos nossos dias.

Figuras 7 e 8[7]

Relativamente ao que agora nos interessa investigar aqui, em busca 
dos traços distintivos/característicos da semiótica do meio, devemos tam-
bém ter em conta, como ponto de partida, as indicações da autora, quer 
no que respeita às suas relações e dependências com as artes e os media 
anteriores, de que se nutre o que ela própria chama o seu estágio incunável/

7  Minecraft (Mojang, 2011).
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incunábulo, quer na investigação das suas propriedades e características 
tecnológicas autónomas:

How can we tell what is coming next? Judging from the current landscape, 
we can expect a continued loosening of the traditional boundaries between 
games and stories, between films and rides, between broadcast media (like 
television and radio) and archival media (like books or videotape), between 
narrative forms (like books) and dramatic forms (like theater or film), and 
even between the audience and the author. To understand the new genres 
and the narrative pleasures that will arise from this heady mixture, we must 
look beyond the formats imposed upon the computer by the older media it 
is so rapidly assimilating and identify those properties native to the machine 
itself. (Murray, 1997: 62)
 
Voltaremos mais tarde, de forma mais detalhada, às propriedades que 

a máquina, como diz Murray, confere à narrativa interativa – imersão, ação 
e participação, bem como transformação, que usaremos como pontos de 
partida para a nossa proposta descritiva – mas vamos primeiro introduzir 
na equação, junto com a da máquina/sistema, o outro componente essen-
cial de qualquer interação: o corpo que a própria Janet Murray, numa feliz 
formulação terminológica, chama de interagente (interactor). 

Mary-Laure Ryan, no seu já citado estudo, irá reiterar a centralidade 
da experiência corpórea em mundos virtuais, afirmando categoricamente 
que “I argue that the marriage of immersion and interactivity requires 
the imagined or physical presence of the appreciator’s body in the virtual 
world” (Ryan 2001: 19-20), ligando-a à tradição artística ou lúdica pre-
cedente: “VR is not the only environment that offers an experience both 
immersive and interactive: children’s and adult’s games of make-believe, 
fairs and amusement parks, ritual, Baroque art and architecture or certain 
types of stage designs in the theater propose an active participation of 
either an actual or virtual body in a reality created by the imagination” 
(2001: 20). Mesmo quando, em contradição aberta, parecem excluí-la do 
espaço de toda a semiose:

On the shiny surface of signs –the signifier– there is no room for bodies of 
either the actual or the virtual variety. But the recipient of total art, if we 
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dare to dream such a thing, should be no less than the subject as Ignatius of 
Loyola defined it: an “indivisible compound” of mind and body. What is at 
stake in the synthesis of immersion and interactivity is therefore nothing less 
than the participation of the whole of the individual in the artistic experience. 
(Ryan, 2001: 21)

Por sua vez, Román Gubern tinha descrito com precisão as caracte-
rísticas biológicas e cognitivas, bem como os fundamentos tecnológicos 
desta nova experiência corporal:

una experiencia cenestésica y cinestésica: cenestésica por cuanto permite la 
conciencia de la posición y de la actividad del cuerpo en el espacio, y cines-
tésica ya que permite la conciencia de los desplazamientos en tal espacio […] 
ello es posible porque la visión estereoscópica generada por las dos imágenes 
computerizadas está coordinada, mediante sensores y programas informáticos 
complementarios, con el movimiento del cuerpo del sujeto, para producir 
la impresión de integración física y de movilidad del punto de vista en un 
espacio de tres dimensiones. (Gubern, 1996:158) 

A remoção do quadro delimitador da imagem, uma verdadeira trans-
gressão da estética renascentista da perspetiva, da qual o quadro era seu 
correlato, contribui decisivamente para isso. Deste modo, muito mais do 
que o próprio ecrã cinematográfico, as telas/óculos virtuais suplantam a 
totalidade do nosso campo de visão, produzindo “un efecto perceptivo 
de inmersión en la realidad visual propuesta […] [que] anula la tradicional 
diferenciación y distinción psicológica entre el sujeto y el objeto, el espec-
tador y el espectáculo, el observador y lo observado” (Gubern, 1996: 169).

Daí que, uma vez mais, desta hipertrofia da dimensão imersiva – bem 
sintonizada metaforicamente com a alegorização náutica fundacional do 
ciberespaço[8] – sejam inevitavelmente deduzidos os dois corolários da 
interatividade que a identificam especificamente como tal, a que Janet 
Murray chegará também nos termos de ação e transformação já citados ou, 
8  Para M. L. Ryan, definida em termos espaciais, “the experience of being inside a comput-

er-generated world involves three distinct components: a sense of being surrounded, a sense 
of depth, and the possession of a roving point of view” (2001: 53), que tecnologicamente 
conseguem ultrapassar as limitações ou problemas colocados pelas artes e tecnologias mais 
antigas. 
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nas palavras do crítico espanhol, que derivam das distinções contemplação/
ação e narração/iniciativa pessoal:

En este sentido, es problemática la aportación de la RV a las artes tradicio-
nales del espectáculo, pues la contemplación aparece reemplazada por la 
acción (o pseudoacción) del sujeto espectador (operador) y la narración es 
sustituida por la iniciativa personal, en la que el impacto de la sensorialidad 
eclipsa la estructura lógica o el relato articulado. De manera que tienden a 
confundirse los roles del espectador, del actor y del autor, en un universo 
continuo y tridimensional que ha abolido definitivamente la discontinuidad 
propia del montaje cinematográfico y con ello las elipsis y todas las figuras 
narrativas y retóricas asociadas a ellas. […] Y todas estas características hacen 
que cada espectáculo-vivencia de la RV sea individualizado y diferenciado 
por (para) cada sujeto, de acuerdo con sus iniciativas motrices personales, 
lo que acaba por dinamitar la tradición de los públicos uniformizados para 
una experiencia espectacular común y ubica a la RV en el ámbito de los self 
media. (Gubern, 1996: 171-172)

4. Para uma semiótica do proprioceptivo

Com base no exposto, parece que a querela fundacional dos Estudos de 
Jogo sobre a identidade narrativa ou simulativo-lúdica do jogo de vídeo 
ainda carece do ingrediente fundamental e evidente do meio interativo: o 
corpo sujeito-objeto da interação, do operador de Gubern, do interagente 
de Murray. De acordo com a exploração de novos caminhos pelas recentes 
teorias do meio que conferem maior centralidade à experiência do jogador 
incorporada no gameplay – proceduralismo, ética do videogame, forma-
tivismo, pensamento abdutivo –, seria, portanto, apropriado direcionar o 
olhar em busca da especificidade do meio interativo para as particulari-
dades não apenas estéticas, mas também estésicas da sua semiótica. Isso 
não apenas para prestar atenção ao seu repertório sintático e semântico de 
géneros, temas, figuras, linguagem, narratologia, mas também, e talvez 
muito especialmente, à característica pragmática do seu sistema comuni-
cativo e enunciativo particular.

Muito antes do digital, o interativo ou o virtual aparecerem no palco 
cultural, sendo que algumas das ferramentas concetuais fornecidas pela 
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semiótica clássica podem ser particularmente adequadas a este fim. Nessa 
cadeia retrospetiva de continuidades que nos leva aos territórios da esté-
tica e do sensível, a psicologia da perceção oferece à primeira vista uma 
distinção tripartida: aquela que estabelecia a exteroceptividade, a intero-
ceptividade e a proprioceptividade em torno do corpo como sistema de 
referência como tipos fundamentais de sensação. 

Assim, percebemos como exteroceptivos os estímulos vindos do exte-
rior, obtidos através dos sentidos; como interoceptivos, por outro lado, 
os provenientes do interior do corpo (homeostase, dor, temperatura...); e, 
finalmente, como proprioceptivos, os relacionados com as sensações, de 
certa forma limítrofes entre os planos do interior e do exterior, que derivam 
da consciência da posição e do movimento do corpo.

Em contraste com a afirmação já citada de Mary-Laure Ryan, segundo 
a qual “na superfície luminosa dos signos não há espaço para corpos, nem 
reais nem virtuais”, a Semântica Estrutural de Greimas já estabelecia em 
1966, como nos lembra Jacques Fontanille em sua Semiótica do Discurso 
em relação aos constituintes básicos do signo, o seguinte:

One could, to refer to one of Greimas’s classic propositions […], label in yet 
another way this arrangement constituted by the two planes of language, by 
adopting a resolutely “perceptive” point of view. The plane of expression could 
be called exteroceptive, the plane of content, interoceptive, and the position 
taken by the subject of perception could be called proprioceptive, because, in 
fact, it is a matter of the position of one’s imaginary body, or the body proper. 
(Fontanille, 2003: 12)

O próprio corpo é, portanto, indispensável para ativar qualquer pro-
cesso de significação como fronteira ou articulação entre as duas macros-
semióticas do mundo exterior e do mundo interior, mas, além disso, “from 
the perspective of logics of the sensible, for example, it is treated as an 
envelope, sensitive to solicitations and to contacts that come either from the 
outside (sensations) or from the inside (emotions and affects)” (Fontanille, 
2003: 13). 

No mesmo sentido, Desiderio Blanco invoca esta tradição greimasiana 
explícita, afirmando “que el componente semántico se puede descom-
poner en unidades mínimas, llamadas ‘semas’. Y esos semas son: semas 
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conceptuales (abstracto-interoceptivos), semas figurativos (exterocepti-
vos) y semas tímicos (propioceptivos)” (Greimas e Courtés, 1979, apud 
Blanco, 2017: 64). Dependendo da preponderância de um ou outro, na 
sua Semiótica do Texto Fílmico (2003) o autor propõe esta classificação 
como critério de uma ontologia interartística em que a dimensão concetual 
aponta para o código linguístico da literatura, a dimensão figurativa para a 
linguagem da imagem cinematográfica e a dimensão tímica para o código 
musical. Esta última associação algo surpreendente do proprioceptivo com 
o musical pode, por outro lado, ganhar uma nova luz se substituirmos a 
linguagem da música pela da interação virtual, recuperando e integrando 
plenamente o sentido original da propriocepção sensorial que a caracteriza. 

Assim, sim, uma semiótica principal – não exclusivamente – con-
cetual, interior, característica da literatura poderia ser diferenciada sem 
dificuldade; uma semiótica sobretudo figurativa, exterior, do domínio 
das artes plásticas, audiovisual – e por que não, também musical; de uma 
semiótica preponderantemente proprioceptiva, centrada nas sensações e 
na consciência do próprio corpo enquanto presença, movimento ou ações 
dentro do espaço textual – características – embora também não privativas, 
pois são potencialmente compartilhadas com a arquitetura, a performance 
teatral ou a instalação artística do meio virtual interativo. 

Uma semiótica digital e cibertextual, em conclusão, baseada no inte-
ractor de Murray, perfeita encarnação simbólica do meio nos tempos do 
ciborgue. 
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Figura 9[9]
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III. Da tematização do corpo à arte da 
performance: algumas inflexões da 
poesia portuguesa contemporânea*
Rosa Maria Martelo**

Quando recordamos as obras mais marcantes da poesia das décadas de 
Sessenta e Setenta em Portugal, parece inquestionável a existência de uma 
relação muito forte entre a renovação da escrita poética então em curso e a 
ênfase colocada no papel do corpo na escrita. Com efeito, o corpo fazia-se 
então presente na poesia de muitas formas: como tema, como dimensão ina-
lienável da subjetividade lírica, como assumido motor da escrita (enquanto 
voz, ritmo, erotização do discurso), e ainda como protagonista de um 
novo tipo de relação entre o autor e o seu público, colocados diretamente 
um em presença do outro e podendo mesmo prescindir da leitura como 
mediação. Em vez da comunicação escrita, e da correlativa relação diferida 
no espaço e no tempo com os leitores, os autores preferiam, muitas vezes, 
o contacto imediato com o público, e uma relação performativa na qual o 
corpo se tornava um operador fundamental do processo poético. Se a poesia 
portuguesa de meados do século XX é marcada, sobretudo na década de 
Sessenta, pelo retomar do diálogo com as primeiras vanguardas, um dos 
elementos desse diálogo é certamente o corpo, cuja performatividade os 
futuristas portugueses tinham, de resto, explorado em sessões públicas de 
índole diversificada, como acontecera no caso de Almada-Negreiros e de 
Guilherme de Santa-Rita.

* Este artigo foi escrito no âmbito da investigação realizada pelo Instituto de Literatura 
Comparada Margarida Losa, Unidade R&D financiada pela FCT – Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia (UIDP/00500/2020). Uma primeira versão em francês foi apresentada na jor-
nada La poésie – une indiscrète sur la scènne contemporaine, Paris, Université de Paris III, 
Théâtrothèque Gaston Baty, em 17 de Novembro de 2017.

** Faculdade de Letras da Universidade do Porto - Instituto de Literatura Comparada Margarida 
Losa.
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Nos anos Sessenta, o corpo destaca-se como tema na obra de poetas 
como Eugénio de Andrade, Mário Cesariny e Herberto Helder, ou Maria 
Teresa Horta e Gastão Cruz, mas surge também como fator (e fautor) de 
uma escrita em si mesma erotizada, como acontece em Luiza Neto Jorge, 
cujo notável “SO-NETO JORGE, Luiza”, começa com esta quadra: 

A silabar que o poema é estulto
o amado abre os dentes e eu deslizo;
Sismos, orgasmos tremem-lhe no olhar
enquanto eu, quase a rimar, exulto. 
( Jorge, 1993: 209)

E lembro ainda os versos surpreendentes do poema “Banda-sonora 
para curta metragem erótica”, de que transcrevo apenas o início:

 
Ó harmonioso
ó estigma
ó consciencioso
enigma

ó sal
ó sal
ó gume
ó ímpio
ó sumo
ó escasso
ó sal 

ó harmonioso
enigma
ó dente
ó estigma
do gozo
(...)
(Idem: 143)
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Tendo em mente o sentido lato do termo performance, poderíamos 
dizer que esta é uma escrita performativa, na medida em procura fazer do 
discurso, enquanto matéria verbal, a manifestação concreta do corpo eró-
tico, designadamente através do tratamento rítmico e fonético do poema. 
No entanto, nesta breve comunicação, não é tanto deste tipo de dimensão 
performativa do discurso que pretendo ocupar-me; interessam-me acima 
de tudo as formas de aproximação da poesia à arte da performance propria-
mente dita. E procurarei ilustrar algumas passagens de um campo a outro.

Num texto com o sugestivo título “Que poesia exprim(o)mental?”, 
Alberto Pimenta, poeta, como veremos, a vários títulos incontornável deste 
ponto de vista (e não apenas deste, naturalmente), situa cronologicamente 
este tipo de aproximação:

No século XX, em Portugal, depois da experiência gritante e logo abafada de 
Almada Negreiros, foi só no fim dos anos 50 e começos de 60 que a perspectiva 
“concreta” se começou a manifestar com autonomia. Numa primeira fase, 
que vai até fins dos anos 70, é privilegiado o jogo combinatório, a permuta 
aleatória, e aproveitada ludicamente e também em contexto sócio-histórico 
a contiguidade formal dos signos e dos sistemas. De qualquer modo, até aí o 
signo costuma estar sempre presente. Ainda no fim dos anos 70, e sobretudo 
nos anos 80, radicaliza-se a negação do espaço semântico, e a poesia em causa 
manifesta-se cada vez mais no domínio da pura sensorialidade, que deixa de ser 
apenas visual e acústica, sobretudo quando o corpo intervém, no happening, 
na performance, na “poesia viva”. (Pimenta, 1988: 147)

Alberto Pimenta começa por referir o papel precursor de Almada 
Negreiros, cuja intervenção futurista no Teatro República, em 1917, tem 
sido escolhida para sinalizar a emergência da performance em Portugal. 
Vestido com um excêntrico fato-macaco, ou fato de aviador, de estranhas 
proporções, Almada lê então o Ultimatum Futurista às Gerações Portuguesas 
do Século XX, cujos efeitos sobre a plateia descreverá depois no primeiro 
(e último) número de Portugal Futurista sublinhando o gesto largo com 
que calara as gargalhadas do público. Estava mesmo prevista uma violenta 
troca de palavras com Santa-Rita Pintor, artista quase sem obra que, sentado 
na assistência, tinha a missão de acentuar a agressividade da performance. 
Presente em fotografia no Portugal Futurista, Santa-Rita Pintor foi, de 
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resto, colaborador de Almada em várias intervenções desenvolvidas em 
espaços públicos às quais poderíamos hoje chamar happenings. É conhecido 
o efeito causado por ambos quando, pintados de verde e com as cabeças 
inteiramente rapadas, sobrancelhas incluídas, se sentaram longamente 
um diante do outro num café de Lisboa, a cofiar o queixo com as mãos. 
“Para Almada, a poesia é como se fosse teatro”, escreve Fernando Cabral 
Martins. E acrescenta: “A obra de Almada parece toda confluir para essa 
afirmação da acção e da voz, continuação exata do seu modo de ser artista 
de Vanguarda” (Martins, 2017: 35). É nesse contexto que Cabral Martins 
vê, em Almada, “[o] autor transforma[r]-se em ator”: “o conteúdo do texto 
é a sua performance”, resume (Ibidem: 37). No texto que dedica a Almada 
Negreiros no volume O Cânone, o ensaísta sintetiza num parágrafo lapidar 
a poética deste artista transmedial:

Em suma, Almada procura uma ciência do particular, e uma ciência que passe 
pelo corpo, ou que passe tanto pelas palavras como pela presença ilocutória 
de quem as diz. O teatro, nesta concepção, não é só uma forma de espectáculo 
ou uma linguagem, mas uma trave-mestra do conhecimento do mundo. A 
presença física e energética do autor é tão significativa como as suas palavras, 
que não são senão um ingrediente de uma acção complexa e total, em con-
textos e com regras precisas, e não a súmula do sentido. (Martins, 2020: 71)

E faltaria recordar, a partir de finais de Quarenta, a ação performa-
tiva dos poetas e artistas do nosso tardio movimento surrealista. Mário 
Cesariny, sem dúvida o mais completo de todos eles, sempre reivindi-
cou a legitimidade do poeta que, sem necessidade de obra escrita, vive 
performativamente a poesia: surrealistamente, entenda-se. “Sai-se para a 
literatura quando é da literatura que é preciso sair”, lamenta. E contrapõe: 
“Nós expelimos literatura de vibração” (Cesariny, s.d.: 22). É deste modo 
que, em “Lógica do Café Royal”, se afasta da noção convencional de obra 
poética, para concluir sibilinamente: “Encontrar a verdade em corpo e em 
alma é o único fim da boca humana, o único trabalho que deve prosseguir” 
(Ibidem). E sabemos que encarnar a poesia em acto foi muitas vezes, na 
perspetiva de Cesariny, uma resposta libertária ao regime do Estado Novo. 
Daí admitir de bom grado a existência de um poeta sem obra, assegurado 
por uma vida poeticamente vivida: “Uma das não menores descobertas 
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culturais do século é a do poeta que não escreve, ‘apenas vive’”, escreve 
Cesariny nas suas notas às notas de Joaquim de Carvalho a Teixeira de 
Pascoaes (Cesariny in Pascoaes, 1987: 30). E daí insistir, numa entrevista 
datada de 1962, que o poeta é uma “figura bem mais vasta do que andam 
a dar a ler os tipógrafos” (Cesariny, 1985: 91), asserção na qual podemos 
entrever a importância que Cesariny sempre conferiu à dimensão perfor-
mativa da sua obra, na qual a experiência do corpo está muito presente. 

A performatividade é uma questão muito considerada na poesia dos 
anos Sessenta. Herberto Helder equaciona-a entendendo o poema como 
ato e o poeta como ator. Poemacto – leia-se poema em acto (poético) – é 
o título de um dos seus primeiros livros (1961): “Ninguém ama o teatro 
essencial como o actor”, escreve então Herberto Helder (Helder, 2016: 117). 
Esse ator não é – ou não tem que ser – o ator de teatro, como tantas vezes 
se tem lido. No contexto do poemacto, ele é o poeta em ação demiúrgica e 
criadora, um ser radicalmente atuante, capaz de transformar a matéria do 
mundo: “Recita o livro. Amplifica o livro./ O actor acende o livro” (Idem: 
116). Enquanto criador, ele “é uma astronave que atravessa/ a distância de 
Deus. Embrulha. Desvela” (Idem: 115). Nos anos Sessenta, é recorrente o 
tópico do poeta demiurgo, que dispõe de um poder genesíaco, divino, na 
medida em que funda lugares habitáveis pela leitura, faz nascer as imagens. 
Um ano depois, Herberto Helder dará o título de Lugar a outro dos seus 
livros. Portanto, o poeta é, aqui, ator no sentido em que atua, inventa, cria. 
Com o corpo, com a voz. Na poesia de Herberto Helder é recorrente o 
estabelecimento de uma relação entre a matéria do poema (som e imagens) 
e a vibração rítmica do corpo, expressa na voz. Em 1980, o “folheto” Flash 
descreve a intensíssima performatividade do poeta e apresenta-o como 
“tubo de som, / sopro de ponta a ponta”, atravessado por “uma electricidade 
do universo, / uma força” (Helder, 1980: s.p.). 

Esta noção de poeta-ator é formulada por Herberto Helder logo nos 
anos Sessenta. Mais tarde, num texto datado de 1988, incluído em Um 
Calculador de Improbabilidades, Ana Hatherly também equacionaria uma 
noção de poeta-ator em termos parcialmente afins, mas acentuando a 
dimensão performativa numa aceção mais estrita. Nos finais dos anos 80, 
Hatherly defende que, ao contrário das atividades profissionais em geral, 
que tenderão para a especialização, as artes caminharão para a interdisci-
plinaridade “abolindo de facto as fronteiras entre as artes”: “(…) vejo os 
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poetas do futuro como criadores polivalentes, operadores de multi-media 
mas também operadores de multi-culturas, abertos a todos os espaços geo-
gráficos e temporais. Os textos estarão cada vez mais fora das páginas dos 
livros” (Hatherly, 2001: 388)[1]. E é neste contexto que chega, também ela, 
a uma ideia de poeta-ator:

Os textos serão cada vez mais textos-actos. Ao texto-acto corresponde o poeta-
-actor, porque a obra será cada vez mais acção – opera/acção. A performance 
que actualmente se faz é já um passo nesse sentido. 
Creio que a antiga ambição de realizar o espectáculo total (…) poderá vir a 
ser concretizada pela acção do poeta-operador (que será sempre um criador 
de improbabilidades como já nos anos 60 o imaginei e descrevi). Enquanto a 
dimensão intimista do texto/livro ou do texto/página será certamente trans-
ferida para a prática do texto/vídeo ou do holograma, o tipo de criação do 
poeta-operador, que funcionará como uma equipa, estará vocacionado para 
as grandes dimensões espectaculares, numa concepção neobarroca de par-
ticipação, associada à cultura de massas.
O texto-acto poderá, assim, estar ligado quer à representação quer à festa, 
redescobrindo toda a magia, toda a energia libertadora que o texto-acto 
participado pode deflagrar. (Ibidem: 388)

Vemos aqui, duplamente considerada, por autores diferentes e a mais 
de duas décadas de distância, uma conceção de poesia e de poeta que 
enfatiza a ação poética inscrevendo-a no corpo, fazendo do corpo o prota-
gonista. No caso de Ana Hatherly, poderemos até dizer que a ação poética 
se liberta da textualidade verbal porquanto, através do corpo, a prática 
comunicacional e a pesquisa semiológica podem prescindir da palavra. 
Sandra Guerreiro Dias, autora do mais exaustivo trabalho de pesquisa 
sobre a performance em Portugal nos anos 80, escreve num ensaio recente, 
citando Xavier Canals:

1  É interessante notar quanto esta afirmação é condizente com o que Guillaume Apollinaire 
previra em “L’esprit nouveau et les poètes” (1917), quando antecipou a transposição da poesia 
para novos suportes materiais: “On peut être poète dans tous les domaines: il suffit que l’on 
soit aventureux et que l’on aille à la découverte” (Apollinaire, 1991: 950).
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(…) o “poema-acção” surge no culminar de “experiências de metalinguagem, 
aptas a expressar a totalidade humana” (Canals, 1992:152). Deste ponto de 
vista, a performance como pesquisa de linguagem representa a vanguarda 
da vanguarda, na qual as fronteiras entre linguagem, ritual, tempo, espaço, 
corpo, audiência e artefacto se dissipam operacionalmente para dar lugar a 
uma pesquisa semiótica transitiva, devolvendo ao corpo o papel semiótico 
na referenciação do mundo”. (Dias, 2016: 20)

Em 1977, o pioneirismo de Ana Hatherly vai conduzi-la à realização 
de uma das peças mais emblemáticas desta inflexão no contexto português. 
Refiro-me a Rotura, happening que teve lugar na Galeria Quadrum, em 
Lisboa, e do qual foi feito um registo de seis minutos (em 16mm). 

Figura 1[2]

Ana Hatherly, que pretendia libertar a poesia do recurso ao papel como 
suporte, exemplifica esta posição teórica e estética através da destruição efe-
tiva de treze grandes painéis de papel de cenário distribuídos no espaço da 
Galeria Quadrum de forma caótica, labiríntica. Munida de um instrumento 
cortante, a performer sobe e desce um escadote que vai posicionando em 
diferentes lugares, e opera este rompimento executando cortes sucessivos 
nas grandes folhas de papel (1.20mx1.20m) suspensas do teto da galeria. 
Sandra Guerreiro descreve sugestivamente a artista-poeta como “operadora 
estética da dilaceração do poema” (Guerreiro, 2016b: 391). E, com efeito, 
é como se Ana Hatherly prescindisse da palavra para enfatizar a eficácia 

2  Ana Hatherly, Rotura, 1977.
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poética do gesto e do corpo em movimento enquanto protagonistas de um 
ato poético essencialmente performativo. Paralelamente, o ato poético 
configura-se como recusa, como um rompimento, conquista dilacerante 
de um espaço novo, ao qual se chega pela rejeição do papel, pelo corte que 
nele abre passagens e novas perspetivas. Eis como Ana Hatherly recordará, 
em 1992, esse momento que considera de grande violência:

Numa sociedade em decadência, se a arte quiser ser verdadeira, terá de reflec-
tir essa decadência. Rotura consiste numa demonstração de recusa duma 
concepção de arte que permite que ela se torne um comércio de objectos com 
fins de puro investimento monetário. A atitude de destruição que fica exposta 
representa uma recusa de participar nos circuitos de exploração a que a arte 
e os artistas têm estado submetidos. (Apud Matos, 2017: 4)

No mesmo ano de 1977, também Alberto Pimenta protagonizou o 
conhecido happening a que deu o título de Homo Sapiens. Com a conivên-
cia do diretor do Jardim Zoológico de Lisboa, Pimenta fecha-se numa das 
jaulas do “Palácio dos chimpanzés”, colocando-se em situação idêntica à dos 
primatas ali encarcerados. Neste caso, não dispomos de registo audiovisual, 
mas em contrapartida Pimenta tinha alguns colaboradores dispersos entre 
o público com a missão de registar as reações de surpresa, inquietação, 
desconfiança, etc., suscitadas pelo carácter inaudito da situação. Esse mate-
rial, que deu posteriormente origem a um dos textos incluídos no volume 
Homo Sapiens (1977), livro no qual Alberto Pimenta disponibilizou diversos 
escritos associados a este happening, mostra bem o desconforto do público, 
conduzido a refletir sobre o seu próprio encarceramento quotidiano, ou 
sobre os limites da oposição humano/não-humano.

Tanto Ana Hatherly quanto Alberto Pimenta contribuíam decisiva-
mente para o deslocamento da própria noção de poético ao centrarem na 
ação do corpo do/a autor/a, e ator/a, um ato essencialmente libertário 
e metadiscursivo, bem como uma capacidade de semiose e transfigura-
ção habitualmente associada à palavra poética. Ao ler a década de 80 em 
Portugal do ponto de vista da performance, Sandra Guerreiro Dias propõe 
uma resposta para o que a leitura mais convencional da poesia dos anos 80 
descrevera algumas vezes como uma década pouco relevante em termos 
de mudança e inovação, e defende que essa mudança se deu sobretudo no 
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plano da poesia experimental e da exploração da intermedialidade e da 
porosidade das fronteiras entre as artes. Sandra Guerreiro Dias cita a este 
propósito Alberto Pimenta, que defende em Obra Quase Incompleta (1990): 

toda a arte do passado está à espera de sair do círculo vicioso do concetual-
-imagem ou do concetual-palavra, para se animar de todos os cinco sentidos 
[...] que são o percurso principal do nosso corpo nesta vida” (Apud Dias, 
2016c: 31)

Se considerarmos que o vetor desta transformação foi precisamente 
o corpo, percebemos melhor a gradual aproximação do poeta ao palco. E, 
aqui, um caso significativo a analisar poderia ser o de Al Berto. Hoje, é-nos 
difícil imaginar um poeta que não protagonize de algum modo a cena, no 
mínimo como leitor dos seus poemas, e muitas das vezes como operador 
de um ato poético ou de uma performance. Seja através da revitalização 
de poéticas de expressão, seja por estratégias não-líricas de intervenção 
político-social, parece continuar em curso uma recondução da poesia ao 
corpo performativo do autor/ator. Nos anos 80, António Barros lançava já 
o conceito de “artor”, que associava a uma prática libertária, e que precisa-
mente sublinha essa recondução. Sandra Guerreiro Dias lembra algumas 
premissas de António Barros, entre as quais figura a de “libertar a arte do 
artístico” (apud Dias 2016c : 30), e põe a ação de António Barros em para-
lelo com a de Fernando Aguiar ao longo da década de 80: “em todas elas, o 
corpo é o palco”, resume, “ a materialidade da manifestação experimental do 
“artor”, que liberta a linguagem, aqui o objecto estético em cena, das suas 
formas e meios de expressão convencionais” (Ibidem). Hoje, a porosidade 
das fronteiras entre as artes, bem como o interesse dos diferentes criadores 
pelo hibridismo e pelas muitas formas de intermedialidade e transmedia-
lidade não podem senão dar-lhe razão. Digamos que se a poesia sempre 
se entendeu como uma arte da imagem no plano retórico e no plano da 
imagem percetiva, parece inegável que também tem valorizado cada vez 
mais a relação intermedial com a imagem visual e audiovisual e a reinven-
ção transmedial da performatividade. Talvez encontremos aqui um dos 
enquadramentos da atracção contemporânea da poesia pela teatralidade. 
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IV. “Literartura” − o híbrido Site Specific – 
um Romance, de Fábio Morais
Rita Basílio*

Nada é mais poético do que todas essas mudanças e misturas heterogéneas.
Novalis

“Muitos dos melhores trabalhos produzidos hoje” – afirmou Dick Higgins em 1966 – 
“parecem estar entre medias”
Higgins, 2012: 51[1]

Artista multifacetado do grupo Fluxus, Higgins usou pela primeira vez o 
termo “intermedia”[2] (1966) para designar as obras, surgidas nos finais de 
1950, que não eram passíveis de ser enquadradas nas categorias artísticas 
convencionais, abrindo, assim, um novo horizonte de entendimento (e de 
estudo) conceptual e artístico a essas mesmas produções. Dos anos 60 a 
esta parte, sabemo-lo, o conceito tem conhecido sucessivas (divergentes 
e muitas vezes inconciliáveis) definições conceptuais nas diferentes áreas 
de investigação em que se tornou operativo (media studies, estudos inte-
rartes, história da arte, estudos literários, etc.), não perdendo, todavia, de 
vista a razão que o fez surgir como conceito: a necessidade de continuar a 
procurar dar resposta aos heteróclitos desafios que as obras e as práticas 
artísticas e culturais que habitam no “cruzamento de fronteiras” nos lançam 
continuamente[3]. Como sublinha a ensaísta Irina Rajewsky:

* UNL-FCSH (Instituto de Estudos de Literatura e Tradição).
1  Esta é a frase que abre o ensaio de Dick Higgins, publicado originalmente sob o título 

“Intermedia”, em Something Else Newsletter, Vol. 1, n.º 1, 1966, e republicado em Horizons. 
The Poetics and Theory of the Intermedia. Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois 
University Press, 1984. Cito aqui a tradução incluída no volume Intermidialidade e estudos 
interartes: Desafios da arte contemporânea (2012), referida na Bibliografia Final.

2 Higgins vai buscar a palavra “intermedia” aos escritos de 1812, de Samuel Taylor Coleridge, 
que a usava, já então, segundo o autor, no sentido contemporâneo que conhecemos: “para 
definir obras que estão conceitualmente entre medias que já são conhecidas.” (Higgins, 2012: 
46).

3  Na linha orientadora proposta por Irina Rajewsky (2005), restringir-me-ei à perspetiva das 
ciências humanas (nomeadamente dos estudos literários) no uso que faço dos termos “media” 
e “intermedialidade”.
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The sustained success and growing international recognition of the concept 
of intermediality […] point less to new types of problems per se than (at least 
potentially) to new ways of solving problems, new possibilities for presenting 
and thinking about them, and to new, or at least to different views on medial 
border-crossings and hybridization; in particular, they point to a heightened 
awareness of the materiality and mediality of artistic practices and of cultural 
practices in general. (Rajewsky, 2005: 44)

Neste breve ensaio, não pretendo fazer a historiografia do conceito, 
que se tem revelado um campo amplo e vasto − “weites Feld” − (Wolf, 
1999) para as disciplinas que abarca, mas apenas refletir – a partir de uma 
obra concreta − sobre o papel que os estudos e as práticas intermediais 
passaram a desempenhar no campo pragmático da investigação académica 
em Artes[4], numa altura em que as instituições universitárias começaram a 
afastar-se da exclusividade dos pressupostos epistemológicos tradicionais, 
substituindo as metodologias de investigação e os códigos linguísticos 
subsidiários dos estudos desenvolvidos em ciências sociais pelo recurso 
a outro tipo de linguagens e medias (nomeadamente literárias, visuais, 
audiovisuais, etc.) na elaboração dos discursos críticos produzidos pelos 
investigadores que (as) formam.

O crescente aumento (nacional e internacional) do número de insti-
tuições de Ensino Superior que adotam novas perspetivas metodológicas 
de “Investigação baseada nas artes” e em “A/R/Tografia” (uma das for-
mas dessa mesma investigação) traz consequências manifestas na própria 
produção crítica, que passa a ser caracterizada por uma certa “dimensão 
híbrida” evidente (Charréu, 2019: 89). Situando-nos nestes territórios 
cruzados − como sublinha ainda Leonardo Charréu, citando Romagnoli 
–, “estamos já no campo da transdisciplinaridade que “busca exatamente 
a perda da identidade de cada teoria, de cada prática, para fazer ocorrer 
algo no ‘entre’, a partir da desestabilização das ‘certezas’ de cada disciplina, 
apostando ainda na criação de uma relação de intercessão com outros 

4  Ainda que com nuances diferenciadoras, são disto exemplo, no espaço anglo-saxónico, a Arts-
Based Research e a Arts-Based Educational Research. A “aparente diversidade de metodologias 
‘artísticas’ de pesquisa” – diz-nos Leonardo Charréu − “é a prova da vitalidade que atualmente 
atravessa o campo metodológico de pesquisa de uma vasta área transdisciplinar que abarca 
a educação e as artes, em sentido lato, e que já não se revê inteiramente nas metodologias 
clássicas de pesquisa.” (Oliveira & Charréu, 2016: 366).
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saberes/poderes/disciplinas, pois é nesse ‘entre’ que a invenção acontece 
(Romagnoli, 2009:169)” (Charréu, 2019: 90).

É neste contexto institucional que surge o livro Site-specific – um 
Romance, do artista-escritor Fábio Morais, que, precisamente por ter sido 
elaborado nesse “espaço-entre” a investigação/pesquisa científica e a cria-
ção artística (no caso também literária), nos confronta com um produto 
híbrido, irredutível à sua dimensão de dissertação académica[5].

Neste sentido, a questão que me solicita é esta: uma dissertação aca-
démica em Artes Visuais pode ser proposta (alterado o contexto de rece-
ção) como uma obra literária, suscetível de ser lida e analisada enquanto 
tal, isto é enquanto obra híbrida, atravessada por diferentes “referências 
intermediais” (Rajewsky, 2005: 46)[6] que desenham, afinal, a sua própria 
singularidade “literartística” (nos termos do autor)? 

Para responder a esta questão, apresento alguns tópicos (numerados 
em forma de “apontamentos”, porque é de apontar/ver que se trata), que me 
permitirão acompanhar os diferentes planos de Site Specific, um Romance, 
interrogando, na linha de John Berger, as “situações” que são expostas em 
palco de escrita, e os modos como a própria escrita exibe todo o processo 
de pesquisa (romanceada) da obra “literartística” a que dá forma, descrição 
e nome.

5  Será sem dúvida de citar − como exemplo evidente da riqueza e da vitalidade criativa deste novo 
contexto académico − o caso do investigador Nick Sousanis, autor da dissertação Unflattening: 
A Visual-Verbal Inquiry into Learning in Many Dimension, apresentada, em 2015, em formato 
gráfico (BD), na Universidade da Colômbia; uma tese que, além de ter sido indicada para o 
prémio Eisner, foi a primeira a vencer, neste formato, o American Publishers Awards, o prémio 
mais conhecido de pesquisa académica dos EUA. Quando foi publicada, em abril de 2015, pela 
Harvard University Press, a obra Nick Sousanis ganhou o Lynd Ward Graphic Novel Prize, 
como “livro do ano”.

6  Recordo a especificação distintiva da conceção de intermedialidade proposta por Irina 
Rajewsky que, no seu artigo Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary 
Perspective on Intermediality distingue três subcategorias para o entendimento do conceito, 
fornecendo-lhes uma base teórica esclarecedora: “1. Intermediality in the more narrow sense 
of medial transposition (as for example film adaptations, novelizations, and so forth) […]; 2. 
Intermediality in the more narrow sense of media combination […]”.; 3. Intermediality in the 
narrow sense of intermedial references, for example references in a literary text to a film through, 
for instance, the evocation or imitation of certain filmic techniques such as zoom shots, fades, 
dissolves, and montage editing”. (Rajewsky, 2005: 52. Itálico meu)



72

Mix & Match – Poéticas do Hibridismo

Apontamento 1
O híbrido

Site Specific, um Romance (Morais, 2013) designa, simultaneamente, um 
livro que se anuncia como objeto inter-artístico – um “site specific”[7] e 
um “romance” −, e uma dissertação académica. Em contexto empírico, 
cronologicamente datado, terão sido os estudos em Artes Visuais que, em 
primeira mão, legitimaram o resultado académico da dissertação apresen-
tada. Todavia, a partir do momento em que é editado como “livro”, Site 
Specific, um Romance solicita concomitantemente (pelo menos) quatro 
perspetivas[8] de observação diferentes, interconectadas, mas ainda assim 
separáveis pelos códigos de legibilidade de cada campo (chamemos-lhes 
assim) de “especialização” ou estudo, ainda que tais campos sejam, já em 
si, inevitavelmente “impuros”:

i) Site Specific, um Romance é uma dissertação académica[9], que dá 
resposta aos pressupostos metodológicos, regulamentados pela instituição 
que a avaliará e legitimará como contributo científico em Artes Visuais, cir-
cunstância que problematiza os limites que separam a “arte” da “não-arte”;

ii) Site Specific, um Romance é, como sugere a primeira parte do seu 
título, um site specific, um trabalho artístico performativo, de cariz público, 
estruturalmente planeado e imbricado no espaço específico (contexto e 
ambiente) em que (e para o qual) foi concebido, e que só funciona em 
conjunto com ele.

7  O conceito “site-specific” surge nos anos 70, no campo das artes visuais e performativas, para 
designar as obras criadas especificamente para existirem num determinado local (in situ). No 
processo de execução da sua obra o artista tem em conta todo o contexto de instalação: o 
ambiente, o público, a materialidade e o espaço circundante. Isabel Sabino sublinha, todavia, 
que “a ideia de obra in situ, ou site specific, […] implica não que o objecto está colocado num 
determinado local, nem que é o local que é a obra, mas que é a sua relação de conjunto que 
significa a obra”. (Sabino, 2000: 118, itálico meu)

8  O “lugar” de apresentação/receção do texto em causa interfere inquestionavelmente na sua 
“categorização” (nomeadamente a de ser ou não “arte”): apresentar Site-Specif, um Romance 
na academia, a um júri de mestrado, não é o mesmo que expor a obra numa galeria de arte, por 
exemplo, como é sugerido no interior da própria narrativa, como não é ainda o mesmo que 
lê-lo (no seu formato de livro) como um romance ou como um ensaio. Esta interferência do 
contexto de receção da obra na sua leitura/interpretação é um dos tópicos de reflexão sobre 
“cruzamentos de fronteiras” explorados por Fábio Morais ao longo da sua obra.

9  Dissertação de mestrado elaborada no âmbito do programa de pós-graduação em Artes Visuais 
– mestrado, CEART/UDESC, na linha de pesquisa Processos Artísticos Contemporâneos.
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iii) Site Specific, um Romance é uma obra literária (um “romance”, 
como anuncia a segunda parte do título) que se desenvolve ao longo das 
onze “partes” elencadas no “Plano de Montagem” do livro que, em forma 
de mise en abîme retrospetivo (é pelo fim que começamos a re-ler, a re-ver 
o princípio), nos vai apresentando as várias personagens que o compõem 
e que o vão descrevendo como uma obra híbrida, isto é, como a obra “lite-
rartística” a que toda a ficção vai dando lugar, criando-a.

iv) Por último: Site Specific, um Romance é um ensaio sobre tudo isto 
e sobre a impossibilidade de separar tudo isto. Um ensaio que, na linha de 
Montaigne, sem deixar de apresentar hipóteses de reflexão fundamentadas 
e argumentadas, se afasta de sistemas fechados, exibindo, sem receios, as 
zonas de cruzamento interdisciplinar e o hibridismo da sua própria forma 
de expressão (auto)reflexiva, no processo de experimentação textual ope-
rada em estreita relação com a subjetividade daquele que escreve. “Género 
intranquilo”, como o designou João Barrento (Barrento, 2010), o ensaio 
é o mais impuro ou “o menos imaculado dos géneros”, capaz, por isso 
mesmo, ao dissolver barreiras (até entre géneros literários), de conectar, 
cruzar, combinar, miscigenar e ficcionalizar referências, períodos tempo-
rais, autores, medias, artes, técnicas, etc. Um ensaio é sempre composto 
pelo seu próprio questionamento, entretecido numa contínua exploração 
de hipóteses e experiências, inclusive romanescas, e é isso que Site Specific, 
um Romance exibe performativamente em todas as suas páginas.

Apontamento2
Objeto

Comecemos pela dimensão física de Site Specific, um Romance, publicado 
em 2013, pela Editora par(ent)esis. O design será talvez a primeira lingua-
gem posta em evidência na materialidade do livro. A dobra a meio do título, 
na capa, impele à continuidade da sua leitura na contracapa, exigindo que 
se tome, fisicamente, o objeto em mãos, virando-o e observando-o dos dois 
lados. É ainda a forma gráfica que desenha o jogo de complementaridade 
expositiva entre os exemplares, colocados do avesso e do direito sobre a 
mesa, por exemplo, ou que permite abrir o livro, pelo lado de fora, e ver 
a “capa-cartaz” que resulta desse gesto. É a materialidade da obra que é 
exibida − Site Specific, um Romance é um objeto físico, tridimensional.
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Figuras 1 e 2[10]

O palco da escrita-exposição desta obra começa, portanto, aqui e é 
precisamente a partir daqui que a figura do leitor/observador assumirá um 
lugar de protagonismo na própria interpretação que enceta. A experiência 
de interpretação da obra instaura-se na dependência do lugar onde o obser-
vador se situa e da perspetiva de análise que escolhe. Toda a observação é, 
por conseguinte, uma escolha: “Só vemos aquilo para que olhamos. Olhar 
é um acto de escolha” (Berger, 2018: 18).

A observação de Site Specif, um Romance dependerá, por conseguinte, 
da escolha do contexto a partir do qual se decide analisá-la, o que não inva-
lida a compossibilidade de dar resposta a diferentes contextos de receção 
– esse é, afinal, o mais literário dos jogos que a obra de Fábio Morais nos 
convida a conhecer.

Apontamento 3
O lugar do leitor

Para além de pretender dar conta de alguns dos planos de legibilidade da 
obra de Fábio Morais, interessa-me sublinhar a inescapável limitação do 
meu próprio lugar de leitora formada em estudos literários, facto que me 
posiciona, à partida, entre a terceira e a quarta das hipóteses de leitura 
que enumerei acima, circunstância que condiciona, necessariamente, o 
meu olhar e que me obrigará a desviar a minha atenção seja da dimensão 
de investigação científica do texto (enquanto dissertação académica que 

10 Site Specific, um Romance, Fabio Morais. Projeto gráfico: Maíra Dietrich (2013). Florianópolis: 
Editora Par(ent)esis.
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é), seja da obra enquanto “site specific”, como se anuncia, perspetivas que 
me levariam certamente por outros caminhos, que não os literários pelos 
quais prosseguirei a leitura[11]. Será, pois, a partir da literatura que falo e 
dos modos através dos quais Fábio Morais faz da linguagem verbal matéria 
e palco de múltiplas visualidades, estruturadas através de diferentes prá-
ticas discursivas, que vão dando corpo à ficção que nos é, explicitamente, 
proposta como “um romance”, um dos mais híbridos dos géneros literários.

O facto de nos ser proposto como um romance faz com que nada 
nesta obra lhe seja estranho, admitindo-se, sem qualquer constrangimento 
ou incoerência, a pacífica convivência da ficção narrativa com diferentes 
formas de intermedialidade específicas, como a poesia concreta e a poe-
sia visual, com o ensaio que, na linha de Montaigne, joga com o amplo 
campo da citação e evocação referencial pluridisciplinar para construir o 
seu próprio pensamento, com a transcrição dos diálogos oralizados das 
entrevistas gravadas e com todas as interferências referenciais a diversas 
artes na matéria textual, exibidas, desde logo, nos títulos dos onze capítulos, 
reunidos sob a designação “Plano de Montagem” (referência que substi-
tui, significativamente, a palavra “Índice”). Com efeito, “Ready-Made”, 
“Vídeo”, “Instalação”, “Velatura”, etc. (Cf. Morais, 2013: 17) são títulos que, 
produzindo a ilusão − que tão bem a literatura sabe criar na imaginação do 
leitor − de estarmos entre media, se tornam indissociáveis da leitura dos 
textos que encabeçam, interferindo, inevitavelmente, no sentido da sua 
receção/interpretação.

A consciência expressa deste recurso a conceitos operativos no campo 
artístico (visual, performativo e audiovisual) leva Fábio Morais a questio-
nar-se acerca do “lugar específico” que concerne à obra que habita entre 
o plano linguístico/literário e o plano artístico em geral, a uma obra que 
é irredutível seja ao campo estrito da linguagem verbal, seja ao campo 
concreto das artes visuais e performativas. É neste cruzamento que surge 

11  Este condicionalismo inevitável do olhar não implica negar a multiplicidade das legibilidades, 
assume, tão só, a consciência da impossibilidade de abarcar todas as perspetivas, mesmo quando 
se advoga, na esteira de Higgins que “quando é o entendimento de uma obra o que procuramos, 
devemos saber olhá-la de múltiplas perspetivas para as diferentes dimensões que a compõem 
e não apenas para a sua origem ou materialidade formal, devemos também olhá-la a partir de 
outros lugares, ter em conta os horizontes que a obra envolve porque será através deles que 
se desenha o processo hermenêutico mais apropriado para ter acesso à compreensão da obra 
na nossa própria relação com ela” (Higgins, 2012: 46. Itálico meu).
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a palavra “Literartura”, que o autor convoca para designar a dimensão 
híbrida objetiva que reconhece presente em diferentes textos, de auto-
res provenientes de distintos campos artísticos, e que, na procura da sua 
própria definição, é tomada, simultaneamente, como objeto de estudo (a 
matéria em análise na investigação) e como matéria prima, propriamente 
dita, da criação “literartística” a que a sua pesquisa d(ar)á corpo e nome.

Apontamento 4
A solicitação do nome

Fábio Morais deixa expresso, fora e dentro do seu Site Specific, um Romance 
(isto é, primeiro, no “resumo” da dissertação que submete ao painel de 
avaliação académica, sob nome empírico de autor e, depois, já no inte-
rior da estrutura romanesca, como resumo da pesquisa de mestrado da 
personagem ficcionada Fábio Morais), o objetivo que solicitou a ambos – 
investigador real e autor suposto – a escrita/composição de Site Specific, 
um Romance:

O objetivo desta pesquisa de mestrado foi cercar de possíveis definições 
o termo literartura – um termo que, mais que querer cunhar, percebo na 
leitura de vários textos citados na pesquisa – e, a partir dele, produzir a obra 
literartística Site Specific, um Romance. 
Para isso, foram pesquisadas obras que creio serem exemplos de literartura e, 
através desses exemplos, penso ter-se insinuado uma definição. Estas obras 
formam um diálogo entrecruzado no próprio tecido textual de Site Specific, 
um Romance, texto que funde obra prática e dissertação de mestrado num só 
corpo. (Morais, 2013: 7;121)

É a questão do nome – o apelo de um nome para aquilo que, não 
tendo outro nome, Fábio Morais designa pelo termo “literartístico” – que 
desencadeia a investigação do sentido do próprio nome, criando, pelo 
processo de pesquisa e escrita, um corpo referencial de entendimento para 
aquilo que o nome designa. Site Specific, um Romance dissolve, assim, as 
distâncias e as diferenças entre os textos por que é solicitado e expõe (in 
situ) o acontecimento híbrido da própria receção criativa. A obra recebe, 
por conseguinte, o nome (do) que cria: “Literartura” − inventa um nome 
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que acolhe ou hospeda aquilo que incoincide sempre (por excesso ou falta) 
com qualquer categoria, género ou terminologia que separe ou distinga 
a produção verbal da produção não verbal, seja no campo dos estudos 
Artísticos, seja no âmbito dos estudos Literários. Com o termo “literar-
tura”, Fábio Morais abre um lugar na língua para poder pensar, analisar e 
conceber – materialmente − uma obra híbrida que − e cito as palavras do 
autor − “(re)define em si o(s) género(s) a que pertence.” (Morais, 2013: 
7;121). É nesse sentido que, conclui Fábio Morais, na primeira pessoa, 
porquanto é em nome da sua própria experiência que fala: “Site Specific, um 
Romance é minha experimentação e meu único modo possível de expressar 
o que penso, e sinto, ser literartura” (Ibidem).

Apontamento 5
A estrutura narrativa

Abro agora um parêntesis para descrever, sumariamente, a estrutura narra-
tiva de Site Specific, um Romance − o que faz, afinal, com que a dissertação 
académica (extra-ficcional) seja recebida como um romance que ficciona-
liza a transformação de uma – híbrida e incategorizável – dissertação de 
mestrado em obra “literartística”, editável como tal, num incerto espaço 
de receção entre a literatura e as artes visuais.

Nos primeiros oito planos (partes ou capítulos), a personagem prota-
gonista é a linguagem no estrito lugar que a acolhe − o espaço expositivo, 
propriamente dito, a página branca onde são desenhados, graficamente, 
os poemas citados, as letras e as palavras impressas com evocações visuais 
(convocando a poesia visual e a poesia concreta), os exercícios lexicais 
e sintáticos que dispensam a dimensão semântica do signo linguístico, 
os excertos onde predomina a ekphrasis e outros tipos de experiências 
intermediais e referenciais que serão depois recordados e reinterpretados, 
em forma descritiva oralizada (porquanto se trata da transcrição de uma 
entrevista gravada), pelo seu autor suposto Fábio Morais (então já muito 
velho), no capítulo “Velatura”. Referido pelo próprio autor suposto como 
exemplo concreto do que designa como “obra literartística” (Cf. Morais, 
2013: 88), o capítulo “Velatura” simula, assim, textualmente, evocando-o 
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referencialmente[12], o efeito pictórico de camadas transparentes, as quais, 
sem nunca apagarem o que as antecede, se vão sobrepondo e acrescentando 
sucessivamente. 

O velho Fábio Morais é a personagem protagonista do referido capí-
tulo, escrito em forma de diálogo, por se tratar da transcrição de uma entre-
vista feita por um jovem pesquisador (a terceira personagem em cena) que, 
em criança, terá conhecido o então jovem Fábio Morais e que o entrevista, 
agora, antes da sua morte. A quarta personagem (se bem que secundária) 
pertence ainda ao capítulo “Velatura” e é um velho leitor que consulta, na 
biblioteca, o único exemplar que existe do original Site Specific, um Romance 
e que revela, ao jovem pesquisador, ser ele a criança mais jovem referida 
no capítulo “Vídeo”, capítulo onde personagens e ação − como se de um 
fragmento de vídeo antigo se tratasse – surgem entrecortadas e pouco níti-
das, como as fotografias analógicas descritas, nas quais o envelhecimento 
(causado pelo tempo real, ou por uma manipulação digital, para criar tal 
efeito, por programas de edição de fotografias) é ficcionalizado, na escrita, 
através do recurso à forma gráfica, anacrónica, de uma ortografia antiga.

No capítulo “Papel de Parede”, o protagonista é o Editor a quem cabe 
(depois da morte de Fábio Morais, o autor suposto da obra original) escre-
ver o último capítulo da obra que temos agora em mãos, e, além de escrever 
(sob restrições e regras oulipianas que determinarão toda a composição do 
livro, como o próprio anuncia), cabe-lhe descrever-nos os inúmeros pro-
blemas com que se vai confrontando ao longo do processo: os problemas 
de composição, investigação, narração, análise performativa, explicitação 
de mecanismos intermediais e organização de um livro que é, já em si, o 
problema central que toda a obra expõe: é isto um romance? Um site speci-
fic? Uma dissertação? Um ensaio? Ou a invenção de um outro tipo de obra 
que só pode ser designada sob o termo “literartura”, como o autor adianta, 

12  Volto a sublinhar que, na leitura que apresento da obra Site Specific, um Romance, o conceito 
de intermedialidade tem o seu foco específico nas “referências intermediais” patentes no texto, 
subcategoria teorizada, como já ficou referido, por Irina Rajewsky. No campo das ‘“referên-
cias intermediais” − como esclarece a autora − só um medium está materialmente presente: 
“Intermediality designates a communicative-semiotic concept, but here it is by definition 
just one medium — the referencing medium (as opposed to the medium referred to) — that is 
materially present. Rather than combining different medial forms of articulation, the given 
media-product thematizes, evokes, or imitates elements or structures of another, convention-
ally distinct medium through the use of its own media-specific means.” (Rajewsky, 2005: 52. 
Itálico do texto)
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por se encontrar numa zona de fronteira intrínseca a todas as áreas/artes 
convocadas? E, nesse caso, onde e como enquadrar no contexto editorial 
– é a questão que o próprio editor levanta − uma obra híbrida como a que 
tem em mãos? Sob que linha, género ou catalogação?

Apontamento 6
Intertextualidade e citação – matéria-prima da obra 
literartística

As referências intermediais – admite-o também Irina Rajewsky − são fre-
quentemente teorizadas através do conceito de “intertextualidade” na 
medida em que há, de facto, sublinha a autora, “a close relation between 
intermedial references and intertextual or, more broadly conceived, intra-
medial references” (Rajewsky, 2005: 54). É neste ponto que a diferença 
entre “referências intermediais” e “referências intramediais” deve ser acen-
tuada, retendo o seu caráter operativo distintivo:

Intermedial references […] can be distinguished from intramedial (and thus 
intertextual) ones by the fact that a given media product cannot use or genu-
inely reproduce elements or structures of a different medial system through its 
own media-specific means; it can only evoke or imitate them. (Rajewsky, 2005: 
55 Itálico meu)

E este caráter “evocativo” ou “imitativo” (termo que no vocabulário 
de Irina Rajewsky não se confunde com “mimético”) da obra literária é 
determinante para a compreensão do “como se” − essa “illusion-forming 
quality” (Ibidem), de que nos fala a autora alemã − em que, afinal, toda a 
obra de Fábio Morais se funda e estrutura.

Com efeito, Fábio Morais joga constantemente (exibindo-os) com 
diferentes mecanismos de hibridização citacional, tornando descritiva-
mente expressa, pela voz das várias personagens que inventa, a consciência 
intertextual, transcitacional e metarreferencial da (sua) escrita. Destaco, a 
título de exemplo, este diálogo entre o jovem investigador e o velho Fábio 
Morais, no capítulo “Velatura”:
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(Investigador) − Seu livro Site Specific, um Romance é um feixe de citações. 
Todo o texto é estruturado por outros livros, outros textos e outros autores que 
o transpassam. Parece-me que os personagens protagonistas de Site Specific, 
um Romance são a intertextualidade e a metarreferência.

(Fábio Morais) – Toda minha atividade artística foi uma escrita intertex-
tual. A apropriação e a citação estão em quase tudo o que fiz. […] Talvez eu 
tenha atuado como artista no momento em que a arte chegou à idade adulta 
(Morais, 2013: 51)

Fica claro, por este excerto, que tanto a prática da intertextualidade 
quanto a reflexão sobre o seu uso são mecanismos intrínsecos ao próprio 
fenómeno da escrita verbal. São, no fundo, questões de poética. Não há, 
por isso mesmo, qualquer “angústia da influência” (Bloom) nas constata-
ções tecidas pela personagem Fábio Morais; enquanto autor suposto da 
dissertação de que fala, ele não se deixa paralisar pelo excesso das lingua-
gens, das memórias, dos outros, dos textos, das palavras ou das imagens 
das imagens. Aqueles que pertencem (talvez) ao “momento em que a arte 
chegou à idade adulta” sabem que são já do tempo que dessincronizou as 
tranquilizantes lógicas lineares e genealógicas, abrindo espaços “entre”, 
espaços descronológicos, rizomáticos. A consciência de que nada pertence 
ao autor/artista só torna mais sólida e determinada a consciência criativa 
da coleção e da convocação heteróclita, da mistura, do (re)corte, da (re)
colagem, da reapropriação ou do “roubo” (no sentido eliotiano) como 
poética ou produção artística na contemporaneidade.

A assumida consciência do fim de todas as ilusões de “origem pura” 
não é um entrave em Site Specific, um Romance, é um contexto: é o próprio 
tecido discursivo que dita o princípio de que é a meio, sempre a meio, que 
se começa, num lugar “entre”. E é neste contexto de composição híbrida 
e intertextual que a escrita de Fábio Morais inscreve um outro efeito de 
referência a outras artes que simula a interferência de outros media − como 
a escultura ou o vídeo, a fotografia, o ready-made, etc., na escrita, exibindo 
graficamente (também) as formas que dão forma à sua ficção.

Detenhamo-nos, por exemplo, no “Índice Onomástico” (fig. 3) de 
Site-Specif, um Romance (Cf. Morais, 2013: 93) que recebe a designação 
“Coluna Infinita”:
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Figura 3[13]      Figura 4[14]

À semelhança do que acontece com as obras de Carl Andre (conhe-
cido pela transposição processual das suas esculturas para a escrita), com 
o poema “l(a” − (“A Leaf Falls with Loneliness”), de Cummings ou com 
os poemas de Emmett Williams ou Robert Filliou, nesta “Coluna Infinita” 
de Fábio Morais há um apelo direto ao olhar, convocando um processo 
de intermediação referencial – material − com a escultura de Constantin 
Brâncuși, por exemplo, como nos solicita diretamente o título (fig. 4). 

O leitor/espetador é inevitavelmente sugestionado a ver – é essa a 
“illusion-forming quality” (Rajewsky) do próprio fenómeno desencadeado 
pelas referências intermediais − a encenação onomástica através de dife-
rentes prismas referenciais, nomeadamente pictóricos ou escultóricos. É 
de ficção ou encenação ficcional que se fala ainda, todavia, porquanto o 
que se destaca é o efeito que a referência intermedial produz na receção, 
mesmo sem recorrer a qualquer outro medium que não a palavra escrita 
na sua calculada disposição gráfica. 

13  Excerto do Índice Onomástico “Coluna Infinita” de Fábio Morais (Morais, 2013: 93).
14  Constantin Brâncusi, 1918. Endless Column, I versão.
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Neste sentido a intertextualidade (sempre presente e tematizada ao 
longo de toda a obra) não se confunde com o plano da intermedialidade 
em análise. É entre diferentes fenómenos intertextuais que o pensamento 
do intermedial abre novos caminhos de reflexão, se abre, afinal, a outros 
problemas e questões e a novas formas de lhes dar resposta. Volto a dar a 
palavra a uma das personagens do livro de Fábio Morais, no caso, o editor, 
que analisa precisamente a questão do “entre” − artes, formas, media, etc. 
− como reconhecimento e instauração de um “lugar” insubstituível para 
a criação “literartística”:

Para o autor de Site Specific, um Romance, esse “entre” letra de música, poema, 
escultura, instalação, vídeo, etc., alimentava a escrita de seu romance […] 
Assumir o “entre” como um lugar foi fundamental para o método de escrita de 
Site Specific, um romance. (Morais, 2013, p.103. Itálico meu)

Site Specific, um Romance é, por conseguinte, o palco de uma expe-
riência de escrita que se busca a si mesma entre o que já foi inventado e o 
que está, desde sempre já (Derrida) por inventar. Convocando, tecendo e 
misturando novas formas de consciência e de expressão através de um jogo 
textual irredutível a qualquer previsão ou tradição, o processo “literartís-
tico” de Fábio Morais desenvolve-se e materializa-se através da imprevisi-
bilidade da própria experimentação autorreflexiva que (o) funda.

Site Specif, um Romance é um lugar entre escritas, entre linguagens 
literárias e entre referências artísticas, um lugar que se abre a uma mul-
tiplicidade de leituras, porque, acima de tudo, é de uma experiência de 
leitura que se fala.

Apontamento 7
A leitura: a construção especular do espetador

O meu interesse particular por Site Specific, um Romance vem, provavel-
mente, do facto de Fábio Morais nos propor um “lugar específico” para 
refletir sobre os processos de contaminação de todas as fontes e géneros tra-
dicionais que operam na obra que produz, seja enquanto artista visual, seja 
enquanto leitor-investigador especialmente contaminado pela literatura, 
seja, ainda, como autor de uma obra que, num discurso maioritariamente 
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montado sobre a primeira pessoa gramatical, nos faz pensar sobre a indis-
cernibilidade entre o que chamamos “processos criativos” e a investigação 
que empreendemos sobre eles. Esse lugar é o da leitura, menos, talvez, do 
que o do leitor, como acima referi. Se o lugar do leitor limita, no sentido 
em que restringe o corpo ao lugar empírico do observador concreto, a 
leitura enquanto categoria abstrata de observação/interpretação liberta-se 
de condicionantes físicos, podendo tornar-se, ela mesma, matéria criativa. 
Site Specific, um Romance fala-nos exaustivamente da experiência-ato que 
é a leitura e a leitura das leituras que atravessam todo o discurso ficcional, 
exibindo de diferentes formas a prática experimental transcitacional que 
é tomada, ela mesma, como matéria prima do que nasce da hibridização 
de linguagens, de estruturas e de processos que diluem os limites entre 
investigação e criação, entre literatura e artes, entre géneros e gerações, 
arte e não arte. O que daí resulta é já outra coisa: é uma leitura que se faz, 
a cada vez, na (e como) demanda, por escrito, do seu próprio acontecer. 
É assim que Fábio Morais descreve, pela voz envelhecida da sua persona-
gem homónima, o que faz da obra a que pretendeu dar corpo uma obra 
de “literartura”:

Para mim, Site Specific, um Romance era literartura porque tratava a escrita 
mais como leitura que como veículo de ideias, e a leitura como imagem e tridi-
mensionalidade, espaço, substância e matéria, algo sensorial; então, se apro-
ximava das artes visuais. Mas, ao mesmo tempo, era uma obra de linguagem 
verbal, aproximando-se da literatura. Não havia novidade nenhuma nesse 
hibridismo... (Morais, 2013: 72. Itálico meu)

É, por conseguinte, a leitura que confere tridimensionalidade a este 
Site Specific, um Romance criando a ilusão – é ainda de ilusão que se trata 
– de que a obra inclui, numa relação conjunta, tanto o que lhe é interior ou 
intrínseco quanto o que lhe é exterior e contextualmente circunstancial.

Faz, portanto, sentido que o editor de Site Specific, um Romance esta-
beleça uma analogia entre a obra a que tem de dar corpo editável e as salas 
com cubos espelhados de Robert Morris (fig. 5), porquanto as considera 
“talvez o exemplo mais perfeito do que é um Site Specific − onde parece 
não haver uma obra, mas núcleos de espelhamento do entorno” (Morais, 
2013: 98).
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Figura 5[15]

Do interior da própria obra que o integra como personagem, e pondo 
até em causa as noções referenciais do livro que compõe, o editor conclui, 
afinal, que “Site Specific, um Romance não aparentava existir como romance, 
mas como uma escrita que se autorrefletia e acabava refletindo quem, e 
o que, lidava com ela.” (Ibidem). O paralelo com a referência intermedial 
à sala de cubos de Morris reforça a analogia literária: “quem pesquisa in 
loco a sala de cubos espelhados de Morris automaticamente se vê refletido 
dentro da obra e, talvez, precise falar de si mesmo na própria pesquisa” 
(Ibidem: 98-99).

É neste cenário que as duas dimensões – a de escrita/criação e a de 
leitura compositiva do híbrido literartístico − estão miscigenadas em Site 
Specific, um Romance, como conclui ainda o seu editor, ao comentar a sua 
própria condição de agente reflexivo convertido em objeto verbal refletido:

A forma, ou fórmula, do livro − uma espécie de espiral estilhaçada em um 
caleidoscópio − não admitia ao editor qualquer ato que, de imediato, esca-
passe de ser transformado em frase, em parágrafo, em capítulo e, finalmente, 
em metarreferência. Com tantos espelhos, era impossível evitar ser refletido. 
(Morais, 2013: 99).

15  Robert Morris. (1965). Untitled (Mirrored Cubes).
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A obra de Fábio Morais devém ficção de dissertação de mestrado, de 
romance, de obra visual, de entrevista, ficção de escrita, de investigação, 
de edição, de leitura, enfim, ficção da própria ficção literartística. 

Site Specific, um Romance é, provavelmente, o menos específico dos 
lugares, mas, talvez por isso mesmo, é também uma das mais específicas 
formas de falar do acontecimento de leitura e de escrita que devém do 
cruzamento de diferentes processos de intermedialidade referencial e de 
hibridização de linguagens, técnicas e estruturas gráficas e visuais que a 
tecem. Alargamento de “lugares-entre”: eis ao que interessa abrir o pen-
samento e a capacidade de observação crítica e criativa.

Eis o que me parece fazer Fábio Morais na sua dissertação-site-speci-
fic-romance. A intermedialidade funciona, aqui, como criação de novas 
possibilidades para pensar o que, à falta de outro nome, é nomeado como 
“literartura”, o híbrido sobre o qual se pesquisa e se reflete, criando-o, 
legando-nos uma nova visão e novas formas de pensar “sobre passagens 
de fronteira e hibridação mediais”.

Cabe-me, então, concluir − respondendo à pergunta inicial − que, 
precisamente por ser um trabalho de investigação académica inovador 
e, indiscernivelmente, a ficção − híbrida e intermedial – disso mesmo, 
Site Specific, um Romance é uma desafiante e singular obra literária – um 
romance sobre experiências literartísticas.
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V. Paterson via Paterson: Híbridos 
Rimados*
Miguel Ramalhete Gomes**

Há, para começar, muito mais do que os dois Patersons de uma aproximação 
entre um poema e um filme: há a cidade de Paterson, em New Jersey, que 
recebeu o nome do estadista William Paterson; há o poema de William 
Carlos Williams, referente ao nome da cidade, e o ocasional “Mr. Paterson” 
que vamos encontrando pelo poema; e há o filme de Jim Jarmusch (de 
2016), cujo protagonista, chamado Paterson, vive em Paterson e é poeta 
tal como o seu herói literário, William Carlos Williams. Nesta profusão de 
Patersons, de que modo podemos ler Paterson, o filme de Jim Jarmusch, 
por via de Paterson, o poema de William Carlos Williams?

Paterson, o filme de Jarmusch, conta a história de um condutor de 
autocarro que também é poeta, chamado Paterson na cidade de Paterson, 
ao longo de uma semana, cada dia semelhante em forma ao anterior, mas 
diferindo em pequenos elementos discretos. Em quase todos os dias vemos 
variações dos seguintes elementos: Paterson a acordar ao lado de Laura e 
a tomar o pequeno-almoço; o início do dia de trabalho, enquanto anota 
fragmentos de poemas ao volante do autocarro antes de partir, e enquanto 
conversa com o supervisor; a viagem de autocarro, normalmente preen-
chida por conversas de passageiros e entrecortada por cenas em que nos 
é mostrado o trabalho artístico de Laura em casa; a saída do trabalho e a 
interação entre Laura, Paterson e o cão Marvin antes e durante o jantar; e 
a ida de Paterson ao bar, enquanto leva o cão a passear, e no qual interage 

* Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto CETAPS, com o número de referência 
“UIDB/04097/2020”.

** Universidade de Lisboa / CETAPS.
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com o dono do bar acerca de figuras conhecidas de Paterson e com dois 
clientes habituais com problemas amorosos. Apenas quando o último 
dia de trabalho muda de rumo – quando o relógio se atrasa, o autocarro 
avaria, e um dos clientes do bar aparece com uma arma – é que as coisas 
saem do ritmo habitual e dão lugar ao sábado, em que uma saída à noite 
de Paterson e Laura culmina na destruição pelo cão do caderno onde os 
poemas de Paterson estão escritos. O domingo centra-se numa conversa, 
frente às grandes cataratas do rio Passaic, com um poeta japonês apreciador 
de William Carlos Williams, que espontaneamente oferece a Paterson um 
caderno novo.

Paterson, o poema de Williams, não conta a história de um condu-
tor de autocarro que também é poeta. Paterson é um longo poema épico 
modernista, publicado entre 1946 e 1958, sobre um tema local, a cidade de 
Paterson, “a local pride” (1995: 2), com o seguinte propósito: “To make 
a start / out of particulars / and make them general” (3). Williams indica 
logo no início o método do poema – “no ideas but in things” (6) – e o 
tema: “A man like a city and a woman like a flower – who are in love” (7), 
partilhando este homem o nome da cidade. Inicialmente planeado para 
quatro partes, Williams escreveu mais tarde uma quinta parte e deixou 
fragmentos para um sexto livro.

Não se tratando, portanto, de uma adaptação para cinema de Paterson, 
o poema, que tipo de coisa é Paterson, o filme, em relação ao poema? É 
verdade que o filme adapta elementos de ordem mais conteudística do 
poema – nomeadamente a ideia de um homem como uma cidade e com o 
mesmo nome (e talvez até a ideia de uma mulher como uma flor), isto além 
de propor a sua própria exploração da cidade e das cataratas[1]. Podemos 
até encontrar o germe do filme nestas duas estrofes:

Say it! No ideas but in things. Mr.
Paterson has gone away 
to rest and write. Inside the bus one sees 

1  Jim Jarmusch, entrevistado por Colleen Kelsey, chama precisamente a atenção para a impor-
tância da abertura do poema de Williams, mais até do que o resto do poema: “The opening of 
his poem, the long poem Paterson by William Carlos Williams, is a metaphor of a man. I think 
it’s the rock formations above the falls suggested a reclining man, and then he makes the city 
a metaphor for a man, so that gave me the idea of a guy named Paterson from Paterson. That 
gave us a working class guy that’s also a poet” (Kelsey, 2016: n.p.).
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his thoughts sitting and standing. His 
thoughts alight and scatter — 

Who are these people (how complex 
the mathematic) among whom I see myself 
in the regularly ordered plateglass of 
his thoughts, glimmering before shoes and bicycles?
(Williams, 1995: 9)

Mas, fora fragmentos como este, não podemos falar de uma adapta-
ção ou de uma tradução semiótica, a não ser correndo o risco de esvaziar 
os termos de sentido. O poema de Williams é por vezes tão fragmentado 
que não há forma de o encontrar adaptado na história discreta de um 
poeta condutor de autocarro que acompanhamos ao longo de sete dias. 
Por outro lado, Williams é regularmente referido no filme: por duas vezes 
em conversa entre Paterson e Laura e três vezes na conversa final com o 
turista e poeta japonês, fora as imagens das capas do poema Paterson e 
dos poemas coligidos de Williams. Numa das conversas com Laura, esta 
inverte os nomes de Williams e, por brincadeira ou acidente, chama “Carlo 
William Carlos” ao “herói” de Paterson; mais tarde, pede a Paterson que 
lhe leia o poema de que tanto gosta e este recita-lhe um dos poemas mais 
conhecidos de Williams:

This is just to say

I have eaten
the plums
that were in
the icebox

and which
you were probably
saving
for breakfast
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Forgive me
they were delicious
so sweet
and so cold
(Williams, 1991: 372)[2]

Na conversa final com o turista e poeta japonês, este explica que está 
em Paterson por causa de Williams e menciona ainda Allen Ginsberg e 
Frank O’Hara, cuja pertença ao movimento (ou anti-movimento) da New 
York School é relevante porque os poemas escritos por Paterson ao longo 
do filme foram pedidos por Jarmusch ao poeta Ron Padgett, também ligado 
à New York School. Mas o poeta japonês dá voz à nossa dúvida como intér-
pretes: “A bus driver in Paterson? Ah. This is very poetic. (…) This could be 
a poem by William Carlos Williams” ( Jarmusch, 2016). E este escritor no 
autocarro está de facto no poema de Williams, como vimos. Se Paterson, o 
filme, fosse um poema de Williams, seria composto de poemas de Padgett, 
talvez não tanto um poema unificado como Paterson acabou por ser, mas 
mais próximo da primeira versão do projeto de Williams, chamado Detail 
and Parody for the poem Paterson, oitenta e sete páginas de poemas sepa-
rados que Williams entregou, em 1939, a James Laughlin, o fundador da 
editora New Directions, ou até mais próximo da sequência de 15 poemas 
intitulada “For the poem Paterson” e publicada em 1941. De facto, além 
do poema de Williams que é recitado, ouvimos e lemos vários poemas de 
Padgett, um poema escrito por Jarmusch para ser lido por uma menina 
que também escreve poesia, e com quem Paterson tem uma conversa à 
saída do trabalho, assim como um rap improvisado numa lavandaria, da 
autoria de Cliff Smith (mais conhecido por Method Man, originalmente 
do coletivo Wu-Tang Clan).

Quando o filme estreou, algumas recensões não resistiram a descrevê-
-lo como um poema: num artigo para o LA Times, Kevin Crust referiu-se ao 
equivalente visual de ritmos, repetições e rimas e sugeriu: “his screenplay 
has a poetic quality in the way it structures a week in the lives of Paterson 
and Laura, as though the days were stanzas” (Crust, 2017: n.p.). No TLS, o 

2  Para mais sobre relações entre o filme e Williams, e com outros poemas para além de Paterson, 
veja-se ainda o capítulo “Poetry and Work: Some Thoughts on Paterson”, em The Selling and 
Self-Regulation of Contemporary Poetry, de J. T. Welsch (2020: 175ss).
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poeta Alan Brownjohn, por seu lado, notou as repetições do filme, desde a 
repetição do nome Paterson aos gémeos no autocarro, bem como os rituais 
que unem os vários dias, como a lancheira aberta à frente das cataratas, o 
cão passeado todas as noites e a única cerveja bebida sempre no mesmo bar, 
a que acrescenta os padrões circulares a preto e branco que Laura coloca 
em tudo o que faz (Brownjohn, 2017: n.p.). E o próprio Jim Jarmusch, 
em entrevista, sugeriu: “I think Paterson is more of a film in the form of 
a poem rather than a poem in the form of a film, if that makes any sense” 
(Kelsey, 2016: n.p.). Se tratarmos o filme como um poema, contudo, que 
tipo de poema é este e de que forma se relaciona com o poema de Williams? 
Chamar-lhe homenagem é ocioso e uma maneira de evitar o problema[3]. 
No sentido de perceber a comparação do filme a um poema, podemos 
pegar no poema que Jarmusch escreve para ser lido pela jovem poeta que 
Paterson encontra à saída do trabalho. Do poema é inicialmente dito que 
não rima exatamente – e Paterson comenta que prefere os poemas assim:

Water falls from the bright air
It falls like hair
Falling across a young girl’s shoulders
Water falls
Making pools in the asphalt
Dirty mirrors with clouds and buildings inside
It falls on the roof of my house
Falls on my mother and on my hair
Most people call it rain
( Jarmusch, 2016)

A conversa que se segue foca-se novamente na rima:

3  Há um certo desconforto noutros textos perante o que chamar à relação entre filme e poema. 
Vicente Fernández González fala em homenagem para logo qualificar o modo especial de home-
nagem: “La película de Jarmusch es entre otras cosas un homenaje a William Carlos Williams; 
no solo porque se titule Paterson y muestre Paterson, sino porque en sí misma constituye un 
poema que ilustra su poética” (2018: 74). Já Hugo Monteiro, em “A arte impura da citação: 
Jarmusch-Paterson-Derrida”, declara querer fugir do “exercício da aproximação pontual ou do 
‘diálogo’ em que, contas feitas ao que se entende pôr em comum, cada elemento permanece 
no seu próprio e afastado lugar” (2019: 214).



92

Mix & Match – Poéticas do Hibridismo

Young poet: It doesn’t rhyme exactly.
Paterson: No, but the first two lines do. In a nice way. And some nice little 
internal rhymes too, I think. ( Jarmusch, 2016)

Embora também o filme contenha o equivalente a várias rimas inter-
nas, como os gémeos nomeados logo no primeiro diálogo do filme, quando 
Laura conta que teve um sonho – “I had a beautiful dream. We had two 
old children. Twins” ( Jarmusch, 2016) – e que ecoam em gémeos visíveis 
não só no autocarro mas também no bar, na atriz do filme de terror antigo 
que podia ser a gémea de Laura, e, numa rima dupla (ou tripla), na irmã 
gémea da jovem poeta cujo poema não rima exatamente. Uma das minhas 
repetições preferidas, na verdade, ocorre quando o autocarro avaria e três 
personagens diferentes em momentos separados, primeiro uma das pas-
sageiras, depois Laura e finalmente o dono do bar reagem com a mesma 
expetativa hollywoodesca, quando Paterson lhes conta o que aconteceu:

Passenger: It’s not going to catch on fire or anything, is it? It could explode 
into a fireball.
(…)
Laura: Electrical problem? Could it have exploded into a... fireball?
(…)
Doc: Damn thing could have exploded into a fucking fireball! ( Jarmusch, 
2016)

Mas também ouvimos rimas externas (no sentido de “coisas em 
comum”)[4], como o uso do nome Laura, quando Laura, numa tentativa 
de fazer Paterson fotocopiar o seu caderno secreto, lhe menciona que 
“descobriu” que um dos livros de Petrarca se chamava O Livro Secreto e:

Laura: And also that he wrote all his love poems to a beautiful girl called, ta 
dah... Laura.

4  Hugo Monteiro chama a atenção para uma alusão a esta rede de relações e “coisas em comum” 
na linha “We have plenty of matches in our house”, em “Love Poem”, um dos poemas de Ron 
Padgett usados no filme: “Reforçando, porém, o processo de duplicidade e de replicação aqui 
interrogados, “plenty of matches” é ao mesmo tempo a afirmação das muitas correspondências 
que, teimosamente, desfilam pela narrativa fílmica no seu permanente cortejo de pares de 
gémeos” (2019: 222).
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Paterson: That’s true.
Laura: So you have many things in common with other great and famous 
poets. You see? ( Jarmusch, 2016)

O filme contém assim uma série de referências externas e de ecos 
discretos que o unificam, mas permanece sempre a pergunta: que tipo de 
“poema” é este e de que forma se relaciona com o poema de Williams? Na 
verdade, mais do que adaptar o poema de Williams, o filme rima com ele e 
pretende colocar-se numa categoria genológica semelhante, mas sem uma 
identidade ou sequer uma hierarquia entre cada um dos pares. E aquilo 
que no filme e no poema sobretudo rima é o hibridismo textual e medial 
de cada um[5]. Tal como o poema Paterson é um híbrido poético a partir de 
textos jornalísticos, documentais e de material impresso em geral, também 
o filme se deixa povoar por uma polifonia de vozes faladas e escritas, mais 
visivelmente a escrita dos poemas do protagonista no ecrã, que contribuem 
para a hibridez transmedial de Jarmusch. Mas, adotando a proposta de 
Marwan M. Kraidy, em Hybridity, or the Cultural Logic of Globalization, 
devemos entender cada um destes hibridismos não como manifestação de 
uma ordem sociocultural que tudo inclui, mas como uma prática particular 
e localizada (cf. 2005: xii). Uma das rimas destes dois objetos é a exploração 
insistente do que é local em Paterson, podendo-se observar sobretudo um 
recurso a estratégias formais semelhantes: se Williams faz uma colagem de 
documentos históricos sobre figuras sensacionais da história de Paterson, o 
dono do bar afixa notícias sobre habitantes famosos de Paterson ou apenas 
de figuras que de algum modo se viram associadas à cidade, como Iggy Pop:

Doc: Paterson, New Jersey Teen-age Girls’ Club. Names singer Iggy Pop 
World’s Sexiest Man. June, 1970. Does it go up?
Paterson: Yah, sure. Why not? It’s Paterson.
Doc: All right! Iggy Pop, on the wall. ( Jarmusch, 2016)

5  Hugo Monteiro refere-se à “citação como arte impura” (2019: 229), e ao filme como “um 
filme-citação” (214), para dar conta do que me parece ser uma consciência semelhante da 
relação híbrida e impura entre o filme e a poesia de Williams.
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O que rima entre os dois objetos são os respetivos hibridismos, a 
sua justaposição e mistura de vários discursos na produção de uma forma 
poética[6]. Na obra de Williams, Paterson tem vários antecedentes parciais, 
incluindo Spring and All (1923) e The Descent of Winter (1928), que são 
prosimetra (a partir do singular prosimetrum), isto é, textos que combinam 
poesia e prosa, tal como Satyricon, de Petrónio, Vita Nuova, de Dante, 
ou The Countess of Pembroke’s Arcadia, de Philip Sidney. Paterson é, de 
certa forma, também um prosimetrum, um híbrido poético em que a prosa 
consiste em colagens de outros textos, eles próprios por vezes fortemente 
híbridos. Encontramos nele textos jornalísticos e documentais sobre a 
cidade, desde pormenores sobre a sua fundação e indústria até histórias sen-
sacionais sobre heróis locais, e material impresso em geral, como cartas de 
poetas (de Marcia Nardi [Williams, 1995: 7], de Allen Ginsberg [172-174], 
de Ezra Pound [138], entre outros), panfletos (180), uma entrevista com 
Williams em que este cita um poema tipográfico de E. E. Cummings (221-
222), casos médicos (176) e avisos em parques – “NO DOGS ALLOWED 
AT LARGE IN THIS PARK” (61) – em formas tipográficas e ortográficas 
diversas e por vezes caóticas (137), aos quais se junta todo o género de 
vozes, desde a do “eu” lírico às de habitantes de Paterson, incluindo a voz 
das próprias cataratas.

Menos exuberante do que o poema de Williams, o filme de Jarmusch 
compõe-se de vozes poéticas variadas, desde citações de Williams ao rap 
da lavandaria, passando pelo poema “Water falls”, pela reflexão poética 
sobre tradução por parte do poeta japonês, assim como pela poesia visual 
de Laura. Contudo, os momentos centrais do filme dependem da combi-
nação de elementos prosaicos com poesia, da forma como os poemas de 
Ron Padgett vão sendo escritos no próprio ecrã, pedaço a pedaço, à medida 
que o dia o vai permitindo. Estas intervenções poéticas no dia a dia suge-
rem que podemos ver o filme de Jarmusch como um prosimetrum fílmico.

Mas o filme sugere ainda uma última rima com o poema de Williams. 
Tal como Paterson deixa para trás a distinção clara entre poesia e prosa que 

6  Encontramos aqui uma forma de hibridismo que expande a definição de Bakhtin: “What is a 
hybridization? It is a mixture of two social languages within the limits of a single utterance, an 
encounter, within the arena of an utterance, between two different linguistic consciousnesses, 
separated from one another by an epoch, by social differentiation or by some other factor” 
(Bakhtin, 1981: 358).
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caracterizara Spring and All, também o filme ilustra a ideia de Williams 
de que qualquer material pode ser material de poesia – “Anything is good 
material for poetry. Anything” (Williams, 1995: 222) e de que o anti-poético 
é poético: “the anti-poetic is not something to enhance the poetic – it’s all 
one piece” (Williams, 1978: 52). Tal como no poema, também no filme os 
materiais geram poesia, seja como motivação direta para os poemas escritos 
por Paterson, tal como a caixa de fósforos Ohio Blue Tip – “no ideas but 
in things” –, ou contribuindo diretamente para o filme entendido como 
objeto poético. No destaque dado aos poemas escritos no ecrã, o filme 
de Jarmusch sugere de facto uma estrutura alternada entre o prosaico e 
o poético, mas apenas para rimar com a conclusão de Williams, de que o 
prosaico é poético, seja um recado deixado num frigorífico, ou um moto-
rista de autocarro em Paterson:

Japanese poet: A bus driver in Paterson? Ahhh. This is very poetic.
Paterson: Well I’m not sure about that.
Japanese poet: Yes. This could be a poem by William Carlos Williams. 
( Jarmusch, 2016)
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VI. Dos limites da adaptação: da 
transposição à referência intermediática 
em João Botelho*
Eduardo Nunes**

1. Adaptação e intermedialidade

Definir adaptação é, no campo dos estudos a ela dedicados, uma tarefa 
tão necessária quanto complicada: necessária para se reconhecerem os 
contornos do que nos propomos investigar, mas complicada porque as 
fronteiras desse objeto apresentam uma difusidade difícil de domar. Isso 
não significa que a adaptação seja um fenómeno insondável ou umbrático, 
ao qual se pode aceder apenas por aproximação ou com excessivo recato. 
Com efeito, há uma componente-base de transferência entre trabalhos ou 
objetos que qualquer definição de adaptação só a muito custo poderá igno-
rar. Os obstáculos maiores, contudo, surgem quando se procura apontar 
o que é (ou pode ser) transferido de um trabalho para outro. A isso não 
ajuda o alargamento do próprio conceito de adaptação, que abarca hoje 
uma grande diversidade de realizações. Como nota Timothy Corrigan, 
“what the recent trends in adaptation studies emphatically underline is 
how adaptation can be found throughout culture – not only in the arts, but 
in fields and practices such as history, technology, translation practices, 
politics, pedagogy, and economics” (2017: 34).

Por razões operativas, restringiremos aqui o entendimento de adapta-
ção ao domínio artístico e, mais especificamente, às suas ocorrências mais 
comuns, verificáveis entre a literatura e o cinema e nesse exato sentido: 

* Os resultados provisórios desta pesquisa, cujas conclusões finais se pretende agora expor, 
foram apresentados em dois eventos científicos: no colóquio “Mix & Match: hibridismo e 
transmedialidade”, que decorreu no Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de 
Aveiro, a 13 de dezembro de 2019, e, antes disso, numa fase mais preliminar dos trabalhos, na 
quarta edição do encontro internacional “O cinema e as outras artes”, na Faculdade de Artes 
e Letras da Universidade da Beira Interior, entre 29 e 31 de outubro de 2019.

** Universidade de Aveiro.
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partindo da literatura para chegar ao cinema. Em poucas palavras, referir-
-nos-emos apenas às adaptações fílmicas de obras literárias. Nesse caso, a 
adaptação pode ser definida – em princípio, sem grandes obstáculos – como 
uma transferência de conteúdos narrativos de um texto pré-existente no 
meio literário para um novo texto, semiotizado, comunicado e recebido 
através do meio cinematográfico. Esta noção pressupõe um relacionamento 
entre narrativas, textos e meios distintos, permitindo que o objeto de estudo 
se preste a inquirições de índole narratológica, intertextual ou intermediá-
tica, conforme os interesses e propósitos de cada pesquisa. No entanto, tal 
conceptualização, estabelecendo embora os critérios mínimos para que 
se possa falar de uma prática adaptativa, não delimita o tipo de material 
transitável entre os dois trabalhos envolvidos. Ela constitui, por isso, uma 
definição mínima, que consente a hipótese de entre os objetos artísticos 
em questão se transferir algo mais – mas nunca menos – do que alguns dos 
seus elementos narrativos (ação, personagens, tempo e espaço[1]).

Vários investigadores têm notado uma similar dificuldade em detetar 
o que pode ser exatamente transposto num contexto adaptativo. No elenco 
das doze falácias que rastreou no discurso académico sobre o tema, Thomas 
Leitch (2003) incluiu precisamente a ideia de que apenas o texto-fonte é 
adaptado. Isso é algo que as abordagens intertextuais da adaptação ajudaram 
a desconstruir com sucesso, enquadrando numa imensa rede intertextual 
tanto o trabalho adaptante como o adaptado, cujos sentidos são determi-
nados pela sua ligação, intencional ou não, aos demais textos que circulam 
na comunidade ou compõem a sua cultura (Cutchins, 2017). Leitch (2003) 
chamou a atenção, pois, para o facto de uma adaptação poder incorporar 
não só a história do texto adaptado, como também o estilo ou o universo 
literário do seu autor, o contexto histórico-geográfico da obra ou, até, a 
autoridade da instituição literária, quando, por exemplo, se começa por 
filmar o livro de que se parte (Leitch, 2003: 164-165). Mais recentemente, 
Lars Elleström previu como transponíveis numa relação adaptativa, para 
além de aspetos narrativos, outras características mediáticas (Elleström, 

1  Excluímos a instância narradora da enumeração dos componentes (ou, para utilizar a ter-
minologia clássica, das categorias) da narrativa, entre outras razões, devido ao controverso 
debate em torno da figura de um narrador cinematográfico. Como exemplos de uma posição 
favorável e de outra contrária à admissão dessa instância no cinema, veja-se, respetivamente, 
Chatman (1990:124-138) e Bordwell (2007: 85-134).
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2017: 517-518). Ainda que não tenha precisado quais seriam essas carac-
terísticas, Elleström, à semelhança de outros antes dele, acabou por admi-
tir o interesse que aquela questão adquire (também) para os estudos de 
intermedialidade – nos quais, aliás, reconhecidamente se integram debates 
com larga tradição nos estudos interartes (Rajewsky, 2005: 44; Elleström, 
2010: 11).

Será esse o nosso enfoque teórico neste estudo: refletiremos sobre 
os eventuais (não-)limites da adaptação recorrendo a uma perspetiva 
transmediática e, sobretudo, intermediática. A transmedialidade – isto 
é, a qualidade do que é comum a vários meios (Rajewsky, 2013: 22) – é 
um conceito praticamente indissociável do de adaptação, porquanto é a 
partilha de certas características por parte da literatura e do cinema que 
assegura a transferência de conteúdos entre ambos. E, se se aceitar a natu-
reza narrativa dos ditos conteúdos, de acordo com a definição de adaptação 
exposta acima, admitir-se-á, por conseguinte, que o que permite a prática 
adaptativa é a narratividade comum aos meios literário e fílmico. Brian 
McFarlane parece seguir um raciocínio semelhante, apesar de enveredar 
por uma abordagem narratológica e não intermediática. Sustenta o autor 
que a narrativa é o principal elemento transferível entre a literatura e o 
cinema, pois não se encontra inteiramente vinculada ao sistema semiótico 
utilizado, podendo ser, por isso, representada em diversos suportes e por 
via de diferentes signos. Por outro lado, o que resiste a uma passagem linear 
de um meio para outro e se sujeita a mutações de maior monta é a enun-
ciação (ou narração) da história, dependente que está dos materiais, das 
estratégias e das possibilidades caucionados pelo sistema semiótico em uso 
(McFarlane 1996: 12, 20). Nesse plano, interessar-nos-ão já considerações 
atinentes à intermedialidade, entendida como um cruzamento das frontei-
ras mediáticas (Rajewsky, 2005: 46; Wolf, 2011: 3). Segundo Irina Rajewsky 
(2005), a adaptação corresponde a uma modalidade de relacionamento 
entre meios (ou produtos de meios) distintos, marcada pela transformação 
de um dado objeto mediático pré-existente num novo. À luz disso, a autora 
renomeia a adaptação como transposição mediática (Ibidem: 51). Porém, 
adotaremos aqui o termo de Werner Wolf (2011) – transposição interme-
diática (Ibidem: 5) –, que, designando a mesma operação, faz sobressair, 
de forma mais clara, a passagem entre meios que se executa. No seio da 
transposição intermediática, a componente de intermedialidade faz-se 
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sentir, por defeito, somente na génese do novo objeto, nascido de material 
recolhido dum outro trabalho e dum outro meio (Rajewsky, 2005: 51). 
Tal condição garante a autonomia estética das transposições, que podem 
assim ser experienciadas por qualquer recetor, independentemente de este 
conhecer ou não o texto adaptado (Hutcheon, 2006: 6). A transposição 
distingue-se, então, da referência intermediática, outro tipo de relação 
entre meios que Rajewsky (2005) identifica. Neste caso, um determinado 
produto mediático importa e torna presentes, através da evocação ou da 
imitação, certas propriedades – como, por exemplo, técnicas compositivas 
– convencionalmente associadas a outro meio. Aqui, a intermedialidade já 
não se encontra na criação do novo trabalho, ao contrário do que sucede 
na transposição, nem dispensa o recetor do conhecimento dos produtos ou 
meios referidos, com vista a uma cabal apreensão dos significados do objeto 
referenciador, que, em maior ou menor grau, se constitui por referência 
àqueles outros (Rajewski, 2005: 52-53, 59).

Como tal, a transposição e a referência traduzem-se em diferentes 
formas de superar as fronteiras mediáticas dos produtos envolvidos, com-
portando, de igual modo, impactos diversos ao nível da receção dessas 
obras. Mas, conquanto o primeiro fenómeno diga diretamente respeito 
à prática adaptativa, em que medida é que a consideração do segundo 
poderá interessar ao estudo das adaptações? É que, se muitas destas se 
ficam pela absorção[2] das linhas narrativas e das personagens presentes 
nos textos-fonte – e as mais das vezes, até, dos mesmos tempos e espaços 
–, também não são raras as que transcendem essa modalidade-base de 
relacionamento adaptativo para referirem, de feição mais ou menos explí-
cita, o texto que adaptam. É certo que uma menção ao texto adaptado 
ocorre, por norma, no genérico inicial ou nos créditos finais de qualquer 
transposição, quando se reconhece inequivocamente o texto que esteve 
na origem daquela nova obra. Todavia, o que aqui pretendemos convocar 

2  Convém ressalvar que, ao falarmos de “absorção”, “transferência” ou “transição” de conteú-
dos narrativos, não o fazemos em inobservância da carga transformativa inerente a qualquer 
processo adaptativo. O próprio termo “adaptação” parece reclamar o reconhecimento da 
mudança que lhe subjaz. Decorre esta, claro está, da nova ambiência mediática em que a 
narrativa é comunicada e experienciada, mas também das decisões criativas dos adaptadores 
(argumentistas e realizadores). Já nos dedicámos a sondar, por exemplo, quais as modificações 
que um trabalho adaptante pode operar – e frequentemente opera – sobre as personagens que 
colhe do texto adaptado; veja-se, a este propósito, Nunes (2019).
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é aquele tipo de adaptações que também no seu decorrer – e não só, de 
maneira ortodoxa, no seu início ou fim – incorporam referências ao traba-
lho adaptado, ora desnudando, ora relembrando aos leitores/espetadores 
a ascendência literária daquela narrativa, agora tornada fílmica. Essas são 
adaptações que, por transporem e referirem o texto adaptado, desafiam os 
limites do que transita numa relação desse tipo e acentuam a sua substância 
intermediática. Tais concretizações serão aqui chamadas de adaptações 
referenciadoras e será nelas que a nossa atenção se concentrará.

Não obstante, cumpre afunilar um pouco mais o nosso objeto de 
estudo. Trataremos efetivamente de adaptações referenciadoras, mas em 
particular daquelas cujas remissões para o texto adaptado têm um conside-
rável impacto, desde logo, na produção e, mais tarde, na descodificação dos 
significados do novo trabalho. Para dar um exemplo, não caberão no espetro 
das nossas dissertações referências ao texto adaptado (ou a outros aspetos a 
ele ligados) como as que encontramos na adaptação que Manoel de Oliveira 
realizou, em 2009, do conto Singularidades de uma rapariga loura, de Eça 
de Queirós, publicado pela primeira vez em 1874. No filme homónimo, a 
personagem principal, Macário, visita, a certa altura e por aparente acaso, o 
Círculo Eça de Queiroz, em Lisboa. O movimento metaléptico aí encenado 
resulta de forma evidente: uma personagem adaptada de um conto queiro-
siano fica a conhecer uma associação cultural dedicada ao seu autor literário. 
A metalepse acentua-se quando, durante a visita, guiada por um trabalhador 
do Círculo, Macário vê expostas pequenas representações figurativas de 
outras personagens queirosianas, suas congéneres, bem como um retrato de 
Eça de Queirós afixado numa parede (ver figs. 1 e 2). Sem negar a potencial 
desestabilização recetiva que esse momento pode provocar, em especial 
junto dos espetadores que conhecem o texto adaptado ou que, pelo menos, 
sabem tratar-se de uma transposição de um conto de Eça, parece-nos que 
a metalepse – disruptiva em si mesma –, que aí também encerra um feixe 
de referências intermediáticas, não vai, nesse caso concreto, para lá de um 
propósito de homenagem, que o filme de Oliveira prontamente anuncia na 
sua abertura (ver fig. 3). Isso não significa que as referências a outros meios, 
quando feitas como forma de homenagear o texto adaptado ou o seu autor, 
não se possam sujeitar a formulações exegéticas, possivelmente influentes 
sobre a produção dos principais sentidos da adaptação. Na verdade, as 
adaptações referenciadoras em que nos focaremos de seguida evidenciam 
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uma profunda admiração e apreço pelos textos que adaptam e, ao mesmo 
tempo que os referem, não deixam de homenageá-los. Contudo, como 
sempre acontece, as exegeses estão condicionadas pelos limites interpre-
tativos mais ou menos estreitos permitidos por cada obra (neste caso, pela 
adaptação). E em Singularidades de uma rapariga loura, ao contrário do 
que se verifica nas transposições que a seguir analisaremos, as referências 
não interferem na economia significativa da obra, não se traduzindo um 
eventual desconhecimento do texto adaptado em grandes perdas de com-
preensão do filme. Além disso, a metalepse em que aquelas referências se 
resolvem é cronologicamente legitimada pela atualização temporal a que 
Manoel de Oliveira submete a história de Eça, filmicamente ambientada no 
século XXI e já não no XIX, conforme cedo se percebe: logo na primeira 
cena, vemos Macário a viajar a bordo de um comboio moderno, em nada 
dissemelhante daqueles que ainda hoje circulam nas linhas ferroviárias 
do país (ver fig. 4). Impondo, desde o início, um corte com a expectativa 
dos recetores de verem representado o Portugal de finais de oitocentos, 
o posterior confronto de Macário com o seu universo literário de origem 
torna-se menos surpreendente e problemático do que se poderia esperar, 
no que concerne à perceção da lógica narrativa por parte dos espetadores.

 Figura 1[3] Figura 2[4]

3  Bonecos representativos de várias personagens criadas por Eça de Queirós (Arhex & Oliveira, 
2009: 0:17:58).

4  Retrato de Eça de Queirós (Arhex & Oliveira, 2009: 0:18:02).
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 Figura 3[5] Figura 4[6]

As transposições que constituirão o corpus do nosso estudo desen-
volvem referências intermediáticas com maior frequência, ao longo da 
obra e não exclusivamente em segmentos isolados ou bem delimitáveis. 
Em razão disso, tais referências apresentam uma maior preponderância 
na produção dos principais sentidos das adaptações. Assim, atentaremos 
em duas transposições escritas e realizadas por João Botelho[7]. São elas, 
pela ordem em que serão consideradas, Os Maias (2014), que transpõe o 
romance de Eça de Queirós, e Filme do desassossego (2010), adaptação do 
longo projeto de escrita fragmentária normalmente atribuído ao semi-he-
terónimo pessoano Bernardo Soares.

2. Escrever com som e imagem: Os Maias e Filme do 
desassossego

Podemos justamente começar por avaliar as mudanças de título e subtítulo 
que essas transposições efetuam em relação aos textos primeiros, assu-
mindo e alertando para a deslocação de meio implicada. Desse modo, Os 
Maias abandona o subtítulo romanesco de Episódios da vida romântica para 

5  Inscrição visível no plano inicial do filme (Arhex & Oliveira, 2009: 0:00:06).
6  Plano da cena de abertura, no interior de um comboio Intercidades (Arhex & Oliveira, 2009: 

0:00:23).
7  São já muitas as adaptações que compõem a filmografia de João Botelho. Para além das que 

aqui analisaremos, contam-se as seguintes: Conversa acabada (1980), que adapta a corres-
pondência trocada entre Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro; Tempos difíceis (1987), a 
partir do romance Hard times, de Charles Dickens; Quem és tu? (2001), baseado em Frei Luís 
de Sousa, de Almeida Garrett; A Corte do Norte (2008), que transpõe a obra homónima de 
Agustina Bessa-Luís; Peregrinação (2017), com base na narrativa de Fernão Mendes Pinto; 
e O ano da morte de Ricardo Reis (2020), adaptação do romance de José Saramago, a estrear 
ainda este ano.
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adotar um com manifesta conexão à arte cinematográfica (ou performativa, 
lato sensu): Cenas da vida romântica. Por sua vez, o Livro do desassossego 
passa a ser Filme do desassossego. No entanto, ainda que essas alterações de 
designação permitam pressupor um corte mais ou menos veemente com o 
vínculo literário dos respetivos relatos – tanto quanto um corte desse tipo é 
possível em sede adaptativa –, os dois filmes de Botelho, nunca deixando, 
naturalmente, de ser cinema, tampouco abandonam a ligação à origem 
exofílmica daquilo que adaptam. Em ambos os casos, aliás, o reconheci-
mento dessa filiação faz-se sentir logo desde o início.

A esse propósito, consideremos a sequência com que abre Os Maias. 
O que aí se começa por ouvir é o célebre incipit do romance queirosiano: 
“A casa que os Maias vieram habitar em Lisboa, no Outono de 1875, era 
conhecida na vizinhança da Rua de S. Francisco de Paula, e em todo o 
bairro das Janelas Verdes, pela Casa do Ramalhete, ou simplesmente o 
Ramalhete” (Queiroz, 1982: 5; Oliveira & Botelho, 2014: 0:00:01-0:00:12). 
A primeira frase do texto de Eça, vertida também na primeira do filme 
de Botelho, é lida pelo autor e estudioso literário e cultural Jorge Vaz de 
Carvalho, a partir do que se supõe ser um exemplar do romance. Depois de 
um close-up inicial da parte inferior do rosto desse leitor (ver fig. 5), como 
que reclamando uma atenção especial à articulação e audição daquelas 
palavras, a câmara procede a um zoom out até cortar para um plano geral 
onde se vê Jorge Vaz de Carvalho rodeado de livros abertos e de outros 
inúmeros objetos intervenientes na pré-produção e na produção do filme 
(ver fig. 6). Seguidamente, enquanto decorre o genérico inicial, aque-
les objetos são filmados em travelling, podendo entre eles distinguir-se 
maquetes de cenários utilizados na rodagem, livros sobre Eça e a Lisboa 
do século XIX, fotografias do elenco, figurinos e seus esboços, adereços 
cénicos e, por fim, o que parece ser um guião com anotações manuscritas 
(Oliveira & Botelho, 2014: 0:00:01-0:02:50). A opção de encetar o filme 
com as mesmas (e famosas) palavras com que o texto adaptado principia, 
não por acaso lidas a partir de um exemplar do romance, convoca e ativa a 
memória que os espetadores previsivelmente guardam da leitura que dele 
fizeram ou, pelo menos, do que dele conhecem por outras vias – através de 
representações mediáticas alternativas, do discurso corrente sobre a obra 
ou do seu estudo em contexto escolar. De mais a mais, concretiza-se, nesse 
momento, o trâmite central e fundador da receção literária: a leitura, oral 
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neste caso. Ao fazer esse ato anteceder a filmagem de elementos perten-
centes à linguagem específica do cinema, a obra de Botelho realça, com 
despudor, a sua natureza consabida de construção sobre um texto literário 
pré-existente, o qual começou por presentificar. Significativamente, a 
última imagem do genérico é a do roteiro do filme, acompanhado pela 
identificação do nome de João Botelho como responsável pelo argumento 
e pela realização da obra (ver fig. 7). Dizemos “significativamente” pois o 
guião tem sido repensado, no âmbito dos estudos de adaptação, enquanto 
instrumento fundamental na seleção do que é colhido do texto adaptado 
e do que a ele se acrescenta e, por consequência, na concretização da pas-
sagem intermediática da literatura para o cinema (Boozer, 2008). Como 
tal, o último plano do genérico anuncia a transição entre a obra literária, 
já conhecida, e o relato fílmico, que ora inicia, enquanto os apontamentos 
a vermelho visíveis (mas ilegíveis) no guião denotam o labor contínuo e 
talvez inacabado sobre a leitura do romance queirosiano, a que o filme 
parece querer proceder.

 Figura 5[8] Figura 6[9]

8  Close-up do rosto de Jorge Vaz de Carvalho (Oliveira & Botelho, 2014: 0:00:02).
9  Plano geral da sequência inicial de leitura (Oliveira & Botelho, 2014: 0:00:12).
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Figura 7[10]

A voz de Jorge Vaz de Carvalho fará ouvir-se em muitos outros pas-
sos da adaptação, tornando-se uma voz narradora que, as mais das vezes, 
sumaria eventos de que a câmara não dá conta. É o que acontece, por 
exemplo, quando, através dela, ficamos a saber que Afonso da Maia foi 
passar o verão à quinta de Santa Olávia, que João da Ega partiu para Sintra 
e que Carlos da Maia se instalou na “Toca” com Maria Eduarda (Oliveira 
& Botelho, 2014: 1:23:32-1:24:38). Nesse e noutros casos, as falas das 
personagens são inclusivamente transmitidas pela narração verbal. Por aí 
se resolve o que poderia ser visto como um obstáculo à transposição de 
um romance como Os Maias: a larga extensão da sua narrativa e a multipli-
cidade das suas linhas diegéticas, por vezes desenvolvidas em paralelo[11]. 
Naturalmente, os sumários não impedem algumas supressões, inevitáveis 
quando se transpõe um tão vasto enredo. Como notou Linda Hutcheon a 
propósito da adaptação de Moby Dick por John Huston, em 1956, há que 
admitir “the pragmatic necessity of cutting a sprawling novel to make it 
fit the screen in terms of time and space, because it usually takes longer to 
perform an action than to read a written report of it” (Hutcheon, 2006: 37). 

10  Último plano do genérico (Oliveira & Botelho, 2014: 0:02:49).
11  João Botelho confessou ter-se deparado com essa provação. Em entrevista a Possidónio 

Cachapa, afirmou: “O mais difícil d’Os Maias foi: o que é que fica e o que é que se deita fora? 
Como não violar as camadas – como as cebolas – que o Eça fez no romance? Tem tantas, 
tantas… Tem uma narrativa primária, tem uma camada psicológica, tem uma camada social, 
uma camada política… Aquilo nunca mais acaba! E, portanto, como é que se pode fazer uma 
coisa dessas? Então resolvi fazer uma coisa chamada “algumas cenas d’Os Maias” (Universidade 
Lusófona Vídeos, 2016, 3 de julho, 2:56-3:24). Note-se, igualmente, que o filme deu origem 
a uma minissérie televisiva, que constituiu uma versão alargada daquele, tendo sido exibida 
pela Rádio e Televisão Portuguesa, nos dias 28 e 29 de dezembro de 2015. Apesar de essa 
transformação não ser caso único no panorama da produção cinematográfica e televisiva em 
Portugal, ela acaba por sinalizar a dificuldade de “encaixar” na duração mais curta de um filme 
tudo aquilo que o adaptador desejaria recolher do romance.
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Não encontramos no filme de Botelho, por isso, alguns episódios existentes 
no romance, como o da educação de Carlos “à inglesa” e o do jantar em 
casa dos Gouvarinho. Mas por meio daqueles sumários vão sendo verbal-
mente sintetizados outros acontecimentos diegéticos, assim mantidos sem 
que a progressão narrativa fique prejudicada pelo facto de eles não serem 
encenados. O que também não é despiciendo para o que aqui se considera 
é a grande proximidade detetável entre o discurso da (pseudo-)instância 
narradora[12] na adaptação e o do narrador no romance de Eça. De facto, 
as formulações ouvidas em voz-over resultam da leitura de trechos de Os 
Maias, com pontuais saltos ou excisões, e de reescritas sobre o que aí se 
encontra. Veja-se como numa e noutra obra se dá a conhecer a reação de 
Afonso da Maia ao suicídio de Pedro:

Daí a dias fechou-se a casa de Benfica. Afonso da Maia partia com o neto e 
com todos os criados para a Quinta de Santa Olávia.
Quando Vilaça, em Fevereiro, foi lá acompanhar o corpo de Pedro, que ia ser 
depositado no jazigo da família, não pôde conter as lágrimas ao avistar aquela 
vivenda onde passara tão alegres Natais. Um baetão preto recobria o brasão 
de armas, e esse pano de esquife parecia ter destingido todo o seu negrume 
sobre a fachada muda, sobre os castanheiros que ornavam o pátio; dentro os 
criados abafavam a voz, carregados de luto; não havia uma flor nas jarras; o 
próprio encanto de Santa Olávia, o fresco cantar das águas vivas por tanques 
e repuxos, vinha agora com a cadência saudosa de um choro. E Vilaça foi 
encontrar Afonso na livraria, com as janelas cerradas ao lindo sol de Inverno, 
caído para uma poltrona, a face cavada sob os cabelos crescidos e brancos, as 
mãos magras e ociosas sobre os joelhos…
O procurador veio dizer para Lisboa que o velho não durava um ano. (Queiroz, 
1982: 49-50)

12  Temos o cuidado de designar nestes moldes a função da voz de Vaz de Carvalho devido, por um 
lado, à já referida discordância no que toca à existência ou não de um narrador cinematográfico 
(ver nota 2) e, por outro, ao facto de, mesmo aceitando-se a sua existência, não ser possível 
atribuir a essa instância verbal o exclusivo da narração fílmica (ao contrário do que sucede 
no romance literário), pois tem de se considerar também todos os signos visuais e os demais 
auditivos que compõem o relato, bem como as correspondentes estratégias de articulação e 
disjunção.
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Então Afonso decidiu fechar para sempre a casa de Benfica e partir com o 
neto, Carlos Eduardo, e com todos os criados para a Quinta de Santa Olávia, 
no Douro. Em fevereiro, o velho Vilaça foi acompanhar a trasladação do corpo 
de Pedro para o jazigo de família, na capela da Quinta. Encontrou Afonso da 
Maia no salão, com as janelas cerradas ao magnífico sol de inverno, caído numa 
poltrona, a face cavada sobre os cabelos crescidos e brancos, as mãos ociosas 
sobre os joelhos. Veio depois dizer para Lisboa que o velho Afonso não durava 
um ano. Mas durou muito mais. (Oliveira & Botelho, 2014: 0:12:50-0:13:53)

A partir do cotejamento destes dois excertos, tornam-se notórios na 
narração fílmica os cortes de informações presentes no relato romanesco 
(tal como a descrição do ambiente soturno e enlutado vivido em Santa 
Olávia), os acrescentos de algumas que aí estão ausentes ou presentes 
noutras passagens (a localização da Quinta no Douro e do jazigo da família 
nessa propriedade) e as reformulações pontuais de certas expressões (a 
classificação do sol de inverno como “magnífico” em vez de “lindo”). O 
que sobressai, todavia, é a patente contiguidade entre a narração verbal do 
filme e o estilo queirosiano, autorizando, enfim, que se tome a voz de Jorge 
Vaz de Carvalho como uma adaptação do narrador romanesco.

Para uma tal constatação contribui ainda o facto de a entidade rela-
tora no filme cumprir uma função típica do narrador literário e, muito 
particularmente, do irónico e intrusivo narrador de Eça de Queirós: a do 
adentramento no mundo psicológico das personagens, através de ágeis 
oscilações de focalização. Tome-se como exemplo a cena em que Carlos e 
Ega assistem a uma ópera e em que se manifesta a crescente atração física 
do primeiro pela condessa de Gouvarinho. Ao mesmo tempo que a câmara 
nos mostra as frisas e os espetadores que daí assistem à peça operática, 
focando pelo caminho o camarote dos Cohen, onde se encontra Ega, até 
se fixar no de Carlos e no dos Gouvarinho, lado a lado (ver fig. 8), ouve-se 
a seguinte narração:

Carlos viu Ega, de binóculo, observando-o a ele, mirando a condessa de 
Gouvarinho, e falando ao ouvido de Raquel, que sorria com um ar indolente e 
vago. A condessa fez-lhe olhão, e Carlos achava-a picante, com os seus cabelos 
crespos e ruivos, o narizinho petulante, os olhos de um grande brilho que 
diziam mil coisas. Era deliciosamente bem feita! E tinha uma pele muito clara, 
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fina e doce à vista, a que se sentia, mesmo de longe, o cetim… Carlos sentiu nas 
veias um vivo calor de mocidade. E tudo por culpa de Ega, esse Mefistófeles 
de Celorico! Carlos, claramente perturbado, desviou o olhar para cima, na 
direção do camarote dos Cohen. (Oliveira & Botelho, 2014: 0:24:07-0:24:55)

O discurso em voz-over permite, pois, aceder ao estado psicológico de 
Carlos. Por meio de uma focalização interna, e transportando para o filme 
marcas do discurso indireto livre que permeia o relato queirosiano, o narra-
dor verbal transmite a perceção que o Maia tem daquela envolvência e, em 
especial, da aparência física da condessa. Enquanto isso, interessantemente, 
o registo visual assegurado pela câmara mantém uma focalização externa: 
movimentando-se em travelling lateral, nunca se aproxima mais de umas 
personagens do que de outras e apresenta as ações e os comportamentos 
do público, visíveis à distância e a olho nu por qualquer espetador que se 
situasse no lado oposto. Porém, nem por isso o registo se torna neutro ou 
isento: note-se a sua já referida detenção nos camarotes de Carlos e dos 
Gouvarinho. Dessa maneira, se vemos o posicionamento relativo de Ega, 
de Carlos e da condessa e observamos os olhares comunicativamente ricos 
que trocam entre si, ouvimos, em simultâneo, a descrição das sensações 
que percorrem o jovem Maia, assaltado por um “vivo calor de mocidade”. 
Através dessa conjugação de estratégias comunicacionais, podemos com-
preender o motivo da evidente inquietação de Carlos na sua cadeira.

Figura 8[13]

Em Filme do desassossego, as referências ao texto de origem são ainda 
mais regulares e, em parte por causa disso, a obra torna-se propícia à 

13  Plano das frisas onde se encontram Carlos, à esquerda, e os condes de Gouvarinho, à direita 
(Oliveira & Botelho, 2014, 0:24:42).
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problematização crítica do que ultrapassa os limites convencionais (ou 
mínimos) da adaptação. Conforme seria de esperar, nesse filme encontra-
mos a encenação de trechos do Livro de Bernardo Soares. Desse modo, 
observamos uma “cena de pugilato”, que no prefácio do texto literário 
ocorre “entre dois indivíduos”, fora da casa de pasto (Pessoa, 2014: 32), 
mas no filme se dá entre vários homens e mulheres, no interior de um bar 
(Oliveira & Botelho, 2011: 0:08:20-0:08:53). Vemos também a atuação de 
dois atores (Miguel Guilherme e Rita Blanco) cujas personagens dão voz a 
um diálogo que Soares imagina ter ocorrido entre um casal sentado a uma 
mesa de chá (Oliveira & Botelho, 2011: 1:07:21-1:11:30; Pessoa, 2014: 
299-302). E podemos assistir, ainda, à representação operática do trecho 
intitulado “Marcha fúnebre para o Rei Luís Segundo da Baviera” (Oliveira 
& Botelho, 2011: 1:13:40-1:25:33; Pessoa, 2014: 404-408). Todos estes 
exemplos se compaginam com o que é expectável numa transposição: a 
versão para imagem, som e performance do que é verbalmente representado 
por escrito num texto literário. Encontramo-nos, portanto, a esse respeito, 
perante a concretização da definição mínima de adaptação proposta inicial-
mente: o Filme importa personagens, ações e espaços do Livro, optando 
pela fixação da história num tempo atual.

O que surpreende nessa transposição, fazendo dela uma adaptação 
referenciadora, são sobretudo três aspetos. O primeiro é a reiterada reci-
tação de fragmentos do Livro, em que se traduzem muitas das falas das 
várias personagens e que exibem uma quase inteira coincidência com a sua 
versão original, salvo algumas supressões. O segundo aspeto concerne às 
encenações de momentos de escrita (geralmente fervorosa) por Bernardo 
Soares, chegando a câmara a mostrar, em certas ocasiões, a palavra registada 
no papel (ver fig. 9). O terceiro é a presença material do Livro do desassos-
sego, configurado como um conjunto de páginas avulsas artesanalmente 
unidas por um cordel (ver fig. 10), em sinal da dispersão temática, formal, 
cronológica e até autoral dos textos que constituem esse volume.
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 Figura 9[14] Figura 10[15]

Assim se pode caminhar rumo ao entendimento de que, tal como a 
vemos, esta adaptação, ao contrário da de Os Maias, não transpõe propria-
mente uma narrativa. Consideramo-lo não só graças à indefinição genoló-
gica (e até modal) que os escritos de Soares suscitam, fundamentalmente 
pela sua não-linearidade e diversidade conteudística, como ainda em razão 
de o Filme do desassossego parecer querer adaptar um livro, tanto no que 
ele tem dentro de si, quanto no que tem fora e em redor. Com efeito, não 
são transpostos apenas trechos do Livro para cinema. A obra de Botelho 
abre-se, também, à reflexão sobre a autoria, a composição, a edição e a 
natureza mediática do texto adaptado.

Tratemos de atentar em cada um desses pontos. O questionamento 
da autoria faz-se presente através da coparticipação das personagens de 
Fernando Pessoa (interpretado por Pedro Lamares) e Bernardo Soares (por 
Cláudio da Silva). De início, é Soares quem dá a conhecer a Pessoa o feixe 
de papéis manuscritos identificado como Livro do desassossego, sem que, 
curiosamente, o último consiga evitar uma manifestação de inquietude – 
dir-se-ia, de desassossego – quando vê esse molho de folhas. Já perto do 
final do filme, Pessoa recusa ser o autor daqueles escritos, quando o dono 
do bar de onde acaba de sair lhe diz que se esquecera deles no estabeleci-
mento. Contudo, é mesmo nas mãos do poeta que o Livro acaba por ficar 
na derradeira cena (ver fig. 11), como que assinalando a perene associação 
da obra a Pessoa, (também ficcionalmente) responsável pela criação do 
semi-heterónimo, cuja individualidade se vê minada.

14  Plano da escrita do fragmento “Marcha fúnebre para o Rei Luís Segundo da Baviera” por 
Bernardo Soares (Oliveira & Botelho, 2011: 1:25:47).

15  Plano do Livro do desassossego a ser retirado da gaveta por Bernardo Soares (Oliveira & Botelho, 
2011: 0:13:26).
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As questões atinentes à composição literária da obra de Soares 
começam a ser tratadas quando, logo após o genérico, surge no ecrã a 
seguinte inscrição, em letras brancas sobre fundo preto: “A 20 de Janeiro 
de 1913, Fernando Pessoa escreveu este poema e ao lado dele, na vertical, 
rabiscou em letras capitulares e grafia antiga, pela primeira vez, a palavra 
DESASSOCEGO” (Oliveira & Botelho, 2011: 0:01:14-0:01:20). De seguida, 
contemplamos e escutamos Bernardo Soares a ler o poema “Dobre”, o tal 
a que a inscrição se refere. O que é digno de registo é que esse texto não é 
atribuído ao semi-heterónimo, mas sim ao ortónimo, motivo pelo qual não 
consta das edições do Livro do desassossego, a não ser, eventualmente, nas 
notas introdutórias do respetivo editor (como Richard Zenith em Pessoa, 
2014: 13). Dessa forma se anuncia a relevância que vêm a assumir no tra-
balho adaptante ora a história da composição do texto adaptado, ora a aura 
de mistério que, também por causa disso, o projeto literário adquiriu: lem-
bremo-nos de que Fernando Pessoa se dedicou a ele, de modo interrupto, 
ao longo de mais de 20 anos, desde 1913 até à data da sua morte, tendo por 
diversas vezes oscilado na atribuição da autoria dos fragmentos a si próprio, 
a Vicente Guedes ou a Bernardo Soares. Em última instância, ao atribuir o 
poema do ortónimo a Bernardo Soares, João Botelho parece entrar num 
jogo semelhante ao de Pessoa compondo o seu Livro.

Também Botelho, evidentemente, compõe o seu Filme. E por aí se 
percebe como o seu labor é, de igual maneira, próximo do dos editores que 
se propõem coligir e reordenar os trechos legados por Pessoa. De facto, o 
realizador não resolve – nem parece ambicionar fazê-lo – a não-linearidade 
da obra que adapta e dota o filme de uma similar estrutura fragmentária, 
dispersa e aparentemente desconexa. Partindo de excertos já conhecidos, 
João Botelho procede à sua reorganização, como que propondo uma nova 
edição – desta feita, antológica – do texto de Bernardo Soares. A sua grande 
diferença em relação às edições existentes do Livro reside, claro está, na 
natureza intermediática do trabalho.

Mas qual o real alcance desse salto entre meios? Para o pensarmos, 
convoquemos a cena de recitação do trecho intitulado “Peristilo” por 
Bernardo Soares:
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Às horas em que a paisagem é uma auréola de Vida, e o sonho é apenas 
sonhar-se, eu ergui, ó meu amor, no silêncio do meu desassossego, este livro 
estranho como portões abertos numa casa abandonada.
Eu ofereço-te este livro porque sei que é belo e inútil. Nada ensina, nada faz 
crer, nada faz sentir. Porque este livro é absurdo, eu o amo; porque é inútil, 
eu o quero dar; e porque de nada serve, eu to dou. (Oliveira & Botelho, 2011, 
0:01:59-0:02:44)

O que daí sobressai, atendendo ao foco da nossa discussão, é o facto 
de Soares referir a obra que produziu como um “livro”, mesmo quando 
quebra o efeito da quarta parede, falando para a câmara e, por extensão, 
para o espetador (ver fig. 12). Ou seja: opera-se um salto intermediático – da 
literatura passa-se ao cinema e, reforçando o uso dos deíticos pessoais de 
segunda pessoa, Bernardo Soares parece olhar-nos nos olhos, mas esse salto 
não é completo – a obra que a personagem nos oferece é ainda um “livro” e 
não um “filme”. Desde a sua abertura, e à luz do que se expôs anteriormente, 
o Filme do desassossego não se assume apenas como um trabalho nascido a 
partir do Livro do desassossego. Ele é, acima disso, um filme sobre o Livro 
do desassossego, que toma como referente não só genético como concreto 
e tangível no seio do próprio registo ficcional que inaugura[16].

16  Mais amplamente, pode até pensar-se no Filme do desassossego como sendo um filme sobre 
literatura, à luz da transposição que faz de excertos do Livro dedicados à reflexão meta-artística 
e metaliterária. É o caso do início de fragmento que se ouve a dada altura, pela voz-off de 
Bernardo Soares: “A literatura, que é uma arte casada com o pensamento, e a realização sem 
a mácula da realidade, parece-me ser o fim para que deveria tender todo o esforço humano” 
(Oliveira & Botelho, 2011: 0:11:10-0:11:21; Pessoa, 2014: 55).
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 Figura 11[17]  Figura 12[18]

Essa referência intermediática parece revelar mais claramente algo 
que, em rigor, pode ser rastreado em qualquer outra: ela resolve-se numa 
insuperável diferença mediática ou vazio intermediático (Rajewsky, 2005: 
54-55). Decorre essa condição do facto de, como explica Irina Rajewsky, 
um outro meio ou um trabalho produzido noutro meio só poderem ser 
referidos através dos mecanismos e das formas de significação consentidos 
pelo meio referenciador. O mesmo é dizer que as referências intermediá-
ticas existem somente num regime ilusório e contrafactual, que requer 
da parte do recetor um esforço imaginativo capaz de suprir a lacuna que 
sempre subsiste:

[…] a given media product cannot use or genuinely reproduce elements or 
structures of a different medial system through its own media-specific means; 
it can only evoke or imitate them. Consequently, an intermedial reference can 
only generate an illusion of another medium’s specific practices. (Ibidem; 
itálicos no original)

Assim, quando o narrador verbal de Os Maias nos conta aquilo que 
não vemos ou nos conduz pelos meandros do mundo interior das perso-
nagens, ele faz uso de mecanismos convencionalmente identificados com 
o meio literário. No entanto, é impossível esquecermo-nos de que aquilo 
que estamos a experienciar é um filme, porquanto subsistem as imagens 
e os estímulos auditivos, típicos da linguagem fílmica e menos usuais na 
comunicação literária escrita. De maneira similar, em Filme do desassossego, 

17  Plano da cena final, em que o Livro do desassossego fica na posse de Fernando Pessoa (Oliveira 
& Botelho, 201: 1:55:20).

18  Plano de Bernardo Soares a recitar o fragmento “Peristilo” (Oliveira & Botelho, 2011: 0:02:04).
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a inclusão da personagem de Fernando Pessoa, a convocação da história 
da composição dos escritos de Bernardo Soares e a classificação da obra 
apresentada como um “livro” não impedem que recebamos esse novo relato 
como o filme que é. Com essas referências não está em causa, pois, uma 
diluição das fronteiras entre textos e meios – algo que ocorre, por exemplo, 
nas práticas de combinação mediática, o terceiro tipo de relação entre meios 
indicado por Irina Rajewsky (Ibidem: 52). Nos casos em apreço, é sempre 
notório onde acaba o texto adaptado e onde começa a adaptação. Então, as 
referências intermediáticas, ao mesmo tempo que convocam o imaginário 
literário de que o trabalho adaptante é devedor, desvelam também a sua 
inerente incapacidade (não forçosamente mal-aceite) para o emular em 
absoluto. É esta uma das particularidades das adaptações referenciadoras 
e dela partiremos para, por fim, extrairmos algumas conclusões da análise 
empreendida.

3. Algumas conclusões sobre as adaptações referenciadoras 

Podemos começar por destacar a feição diversa das referências que, nas 
duas adaptações estudadas, se fazem aos textos literários de origem ou a 
outros aspetos relativos a eles. Adotando a terminologia de Werner Wolf 
(2011: 5-6), elas agrupam-se em duas categorias: a das referências explícitas, 
quando o texto literário é mencionado ou discutido, sem que haja recurso 
aos signos próprios do meio de origem, e a das referências implícitas, 
quando aquele é parcialmente reproduzido ou imitado, através da impor-
tação de material semiótico típico do meio-fonte. Do primeiro caso são 
exemplificativas a filmagem do Livro do desassossego e a representação da 
escrita dos seus fragmentos, enquanto ao segundo caso pertencem a inclu-
são de uma voz narradora em Os Maias e a recitação de trechos no Filme 
do desassossego. Não obstante tais distinções, parece-nos que os impactos 
que umas e outras referências vêm a ter no plano da receção acabam por 
ser semelhantes, atendendo a que ambas convocam a memória literário-
-cultural que os leitores-espetadores têm daquelas obras.

Antes de avançarmos para a equação das consequências dessas men-
ções e alusões, impõe-se fazer uma importante ressalva: não é necessário 
que na adaptação haja qualquer referência ao texto adaptado para que o 
seu recetor possa recuar (ou efetivamente recue) até essa outra obra. Tal 
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movimento regressivo é induzido pela própria experiência da adaptação 
como adaptação, segundo Linda Hutcheon: “To experience [the adapta-
tion] as an adaptation, […] we need to recognize it as such and to know 
its adapted text, thus allowing the latter to oscillate in our memories with 
what we are experiencing” (Hutcheon, 2006: 120-121; itálicos no original). 
Como tal, qualquer espetador de uma adaptação que antes tenha lido o 
respetivo texto-fonte pode manter (e quase inevitavelmente mantém) 
essa obra primeira na sua mente enquanto recebe o trabalho adaptante. 
Conhecer o texto literário de origem é, em suma, a condição necessária 
para que qualquer adaptação – e não apenas uma adaptação referencia-
dora – suscite, do ponto de vista recetivo, um confronto mental entre a 
experiência da nova obra e a memória que se preserva da primeira. Isso não 
vem anular a autonomia estética que acima se reconheceu às adaptações. 
Aliás, as duas hipóteses estão co-presentes: é possível que um espetador 
que não conheça o texto adaptado receba o trabalho adaptante sem qual-
quer perda de compreensão, tal como é viável que a mesma adaptação 
seja experienciada por um espetador que já antes foi leitor do respetivo 
texto-fonte e, logo, não consiga evitar o movimento oscilatório de que 
fala Hutcheon. Ainda que este leitor-espetador se esforce por olvidar o 
texto adaptado e por receber a adaptação de modo virginal, tal resultará, 
com toda a probabilidade, impossível, pois a lembrança que ele guarda 
daquele será ativada pela deteção no trabalho adaptante de componentes 
narrativos (como uma ação, um espaço ou uma personagem) que lhe são 
familiares. Neste sentido, pode argumentar-se que a receção da adaptação 
por um público conhecedor do texto adaptado se torna invariavelmente 
uma experiência intermediática, para além de intertextual, uma vez que 
impele a essa rememoração do primeiro trabalho, produzido num meio 
diverso daquele com que o leitor-espetador agora lida[19].

Tendo isso em conta, quais serão as especificidades quer das adapta-
ções referenciadoras, quer das experiências recetivas que elas instigam? 

19  Deve também aceitar-se esse movimento de ida e volta entre o texto adaptado e a adaptação 
na circunstância inversa, ou seja, quando se lê (ou relê) o texto adaptado depois de se ter visto 
a adaptação. Em tais circunstâncias, nota-se uma grande dificuldade em imaginar os espaços 
em que a ação literária decorre ou as personagens que os povoam sem ter como referentes 
os cenários e os atores que deram forma e corpo a uns e a outras. No dizer claro e sucinto de 
Linda Hutcheon, “Our imaginations are permanently colonized by the visual and aural world 
of the films” (2006: 122).
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Por outras palavras, em que diferem estas das receções de adaptações não 
referenciadoras? Uma diferença notória advém de, nas transposições aqui 
consideradas, o recuo ao texto adaptado não depender em exclusivo do 
recetor e do seu contacto prévio com aquele. As referências intermediáti-
cas analisadas solicitam diretamente um regresso ao universo literário de 
origem daquele relato. Apenas a muito custo se poderá ouvir a recitação 
de textos ou a narração verbal de ações em voz-over sem pensar nos pro-
cedimentos típicos da comunicação literária; identificar nessa locução 
marcas de ironia, de discurso indireto livre e de desembaraço nas alter-
nâncias de focalização e não recordar o narrador queirosiano; reconhecer 
a personagem de Fernando Pessoa no ecrã e não lembrar a sua constelação 
heteronímica; ler “Livro do desassossego” no frontispício de um molho de 
páginas manuscritas e não evocar a história nem a natureza desse projeto 
literário inacabado; ver Bernardo Soares a registar no papel fragmentos 
que acabam de ser encenados e não ser remetido para o fundo literário do 
que estamos a assistir. Parece essencial, até, que os leitores-espetadores 
estabeleçam esses nexos, sob pena de não compreenderem na sua totali-
dade o jogo intertextual e intermediático praticado. É que, se quando se 
assiste a uma transposição não é necessário conhecer o texto-fonte para 
que aquela seja experienciada, diante de uma referência intermediática o 
mesmo não acontece. Ou seja, a perceção do alcance semântico-pragmático 
da dita referência vê-se definitivamente comprometida caso o recetor não 
identifique ou não conheça o trabalho referido (Wolf, 2011: 5). Daí que 
numa adaptação referenciadora se faça a síntese dessas hipóteses: em rigor, 
a não deteção das referências não impede a receção da transposição, mas 
acaba por prejudicar a compreensão integral dos seus sentidos. Uma parte 
mais ou menos significativa destes apenas pode ser apreendida se o leitor-
-espetador fizer acompanhar a experiência da adaptação da rememoração 
do texto adaptado que ela abertamente convoca.

Detenhamo-nos ainda na eventualidade de um espetador de uma 
adaptação referenciadora nunca ter contactado de forma direta com o 
texto adaptado e referido. Não por acaso, as obras de João Botelho sobre 
as quais refletimos adaptam textos canónicos da literatura portuguesa 
(ou de língua portuguesa). Por essa razão, embora se possa nunca ter lido 
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esses textos[20], não é previsível que se parta para a receção das respetivas 
transposições sem nada saber sobre eles e, por conseguinte, sem aportar 
um determinado horizonte de expectativas. O discurso que circula sobre 
essas obras torna-as familiares, em maior ou menor grau, dos espetadores 
portugueses (ou lusófonos). Com efeito, as adaptações referenciadoras, 
na medida em que fazem depender alguns dos seus significados do conhe-
cimento prévio do texto adaptado, tenderão a transpor sobretudo obras 
célebres, com as quais o público-alvo já contactou, seja pela via da leitura, 
seja simplesmente porque pertence a uma dada comunidade linguística 
ou cultural, que, por norma, elege de forma mais ou menos tácita os seus 
textos fundamentais. Em suma, existe sempre uma memória coletivamente 
partilhada de textos canónicos como Os Maias ou Livro do desassossego. 
João Botelho pôde (e quis) tirar proveito disso, talvez até admitindo que 
não é possível adaptar artefactos como aqueles sem que os espetadores se 
recordem do que deles conhecem.

Por último, e no decurso do que vimos expondo, julgamos estar em 
condições de elencar as características distintivas das adaptações refe-
renciadoras: conquanto assegurem a sua autonomia mediática em rela-
ção ao texto adaptado, elas remetem para ele e, desse modo, assumem 
claramente a sua natureza adaptativa, requerendo da parte do espetador 
um conhecimento (mesmo que mínimo) do texto-fonte e acentuando, 
como resultado, a experiência intermediática a que qualquer adaptação se 
predispõe. De mais a mais, as adaptações referenciadoras, ao importarem 
(também) elementos não-narrativos ou extradiegéticos do trabalho e do 
meio originais, ajudam a aclarar a questão que nos propusemos estudar de 
início, concernente à possibilidade de definir as fronteiras do que transita 
numa tal relação intertextual e intermediática. O que esse tipo de transpo-
sições exemplarmente confirma, entre tantos outros aspetos, é que, sendo 
a adaptação uma relação criativa, dificilmente se podem prever limites à 
natureza das suas ocorrências e àquilo que nelas se transpõe. Eis uma das 
facetas virtualmente mais surpreendentes do fenómeno adaptativo – e uma 

20  Note-se a crescente improbabilidade desse cenário, atendendo a que tanto Os Maias como 
Livro do desassossego integram o programa de Português para o ensino secundário em Portugal: 
a primeira, já há largos anos, enquanto obra de leitura integral, em alternativa a outro texto 
queirosiano (A ilustre casa de Ramires), e a segunda, desde 2015, com caráter obrigatório mas 
parcelar (devem ser estudados três de seis fragmentos recomendados).
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das que mais determinantemente entravam a sua estabilização conceptual 
além de critérios mínimos.
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VII. Midnight in Paris. Quando a 
paisagem urbana se abre a uma viagem 
no tempo
Maria Eugénia Pereira*

O intrépido, irreverente e controverso Woody Allen é o cineasta da metró-
pole, principalmente de Nova Iorque, da chuva, das situações e dos diálo-
gos insólitos, do sorriso melancólico e do riso desgarrado, do sentimento 
desconfortavelmente triste e simultaneamente apaziguador e alegre. O 
estereótipo e a originalidade, o categórico e o equívoco, o expectável e o 
inesperado vão andando de mãos dadas, até que o anedótico, o charivari e 
a magia os vão separando e tornando agentes oponentes, desencadeadores 
de um desequilíbrio psíquico e de uma reviravolta existencial.

O referente urbano, tal como já foi referido, é inerente à obra cinema-
tográfica deste realizador, tornando-se numa parte ativa da sua narrativa 
cinematográfica. Contudo, interessar-nos-emos particularmente por uma 
das obras da sua trilogia dedicada a cidades europeias, Vicky, Cristina, 
Barcelona (2008), Midnight in Paris (2011) e A Roma com Amor (2012). 

Com efeito, se todos estes filmes – e uns tantos outros de Woody Allen 
– podem ser analisados à luz da viagem e do turismo, escolhemos Midnight 
in Paris, pela forma como o cineasta realiza uma determinada mediação 
turística desta grande cidade, já tão visitada.

Ao Paris postal, real, a que nos habituámos, porque nos foi, ao longo do 
tempo, seduzindo e incitando a querer descobrir a urbe, ou a reencontrá-la, 
sobrepõe-se um Paris oriundo da criatividade de um cineasta, onde impera 
uma subtil homenagem à Geração Perdida e a outros artistas vanguardistas, 
à arte, incluindo a literatura.

* Universidade de Aveiro.
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O nosso interesse centra-se, pois, nestes dois tipos de mediação cine-
-turística, enquanto fenómenos de circulação de valores e de representações 
associados a Paris.

1. Cinema e Turismo

Na esteira de Bergson, nos seus dois livros Cinéma 1: L’Image-mouvement 
(1983a) e Cinéma 2: L’Image-temps (1985), Deleuze institui uma taxonomia 
de todos os signos do mundo e usa o cinema para mostrar como a imagem, 
isolada e na sua relação com as outras imagens, emite signos fílmicos que 
devem ser encarados como signos do mundo, e não apenas como imagens 
artísticas. 

Com efeito, para Deleuze, toda a imagem é um signo, e todos os signos 
são tipos de imagens que reenviam a outras imagens. Enquanto matéria 
sinalética, que necessita de estar em relação com outras imagens para ter 
significado (Deleuze, 1983b: 75), ela emite signos que precisam de um 
corpo-sujeito para serem decifrados (Deleuze, 1985: 49). O choque que a 
imagem causa, ao desencadear signos, nesse corpo-sujeito, origina, então, 
um pensamento. 

Por via do trabalho da montagem, no cinema, a imagem está sem-
pre em movimento (Deleuze, 1983a: 18-22, 37-39, 86-88), em relação 
com outras imagens, gerando-se, assim, associações entre as imagens e 
estabelecendo-se uma representação indireta do tempo.

Segundo Deleuze, a nossa perceção do mundo e as nossas recordações 
também decorrem da categoria que ele chama imagem (Deleuze, 1983b). 
Para ele, a imagem cinematográfica é análoga ao pensamento, consequen-
temente, o cinema aproxima-se do pensamento.

Assim, quando as imagens de um filme reenviam para outras imagens, 
estas tanto podem provir de outros filmes, como estar ancoradas na nossa 
memória, como, ainda, circular no espaço social. Pode-se, por isso, afirmar 
que as imagens agem sobre o real e que elas não ficam confinadas à esfera 
do cinema.

O ecrã, ao apresentar-nos objetos, torna-os visualmente acessíveis, 
suscitando o desejo no telespetador. Porém, simultaneamente, impede que 
ele tenha materialmente acesso a eles, atiçando ainda mais o seu desejo. O 
cinema não nos leva só a consumir essas imagens, pretende ir mais longe no 
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intento e propõe que, graças à interface do ecrã, venhamos a experienciar 
esses mesmos produtos (Beller, 2006). Ao identificarmo-nos com as perso-
nagens, partilhamos com elas o uso que fazem desses produtos (Kasprowicz 
et Hippolyte, 2007: 203-209; Leveratto, 2006: 187-188, 259; Metz, 2004) 
e começamos a desejar experienciá-los, e de forma inconsciente, à luz da 
própria experiência cinematográfica que tivemos. Em suma, começamos 
por consumir o produto pela imagem, depois, materializamos esse consumo 
pelo valor simbólico que ele adquiriu graças à imagem cinematográfica. 

Ora, o turismo deu rapidamente conta do potencial económico do 
cinema, enquanto modelador de lugares, do impacto que as imagens têm 
sobre um determinado território e da influência que estas podem ter no 
desenvolvimento turístico de um espaço. O cinema, pelo facto de ser um 
excelente vetor de imagem, rapidamente passou a ser usado para a promo-
ção de um produto turístico. 

Com efeito, são muitos os estudiosos que, desde os anos 90, têm vindo 
a dedicar a sua investigação ao papel do cinema na criação de uma imagem 
de um destino turístico e é unanimemente aceite por todos eles que os 
media, ao qual o cinema pertence, são uma ferramenta de excelência para 
a divulgação dos elementos de identidade de um povo, do património 
cultural de um país.

Os trabalhos de Riley (1994), de Riley & Van Doren (1992), Tooke & 
Baker (1996), Riley, Baker & Van Doren (1998) foram os primeiros a serem 
publicados neste campo, sob o conceito de movie-induced tourism. Partindo 
da área do turismo, basearam essencialmente o seu estudo no número de 
pessoas que visitaram os lugares depois da sua exibição em filmes, com o 
intuito de comprovar que o cinema, no domínio do turismo cultural, era 
um novo nicho no domínio do turismo.

O facto é que a relevância dos estudos até então realizados[1] e a confir-
mação do impacto do cinema na escolha do destino turístico reorientaram 
ligeiramente o interesse de outros investigadores, que se dedicaram mais 
amplamente à influência dos media, e mais particularmente das séries 
televisivas sobre o turismo. Mordue (1999; 2001) e Beeton (2000; 2001) 
inspiraram-se em teorias de outra área disciplinar, tal como as ciências 
sociais, incluindo os negócios e o marketing, e aplicaram-nas ao turismo 

1  E de outros que se seguiram, como, por exemplo, os de Cousins & Andereck (1993), Weiermair 
(1999) e Busby & Klug (2001).
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induzido por filmes. Sue Beeton, no seu livro, cujo título é o próprio con-
ceito, Film-Induced Tourism, esclarece o seguinte:

The need to ascertain how, when and why a film (movie or TV series) inspires 
people to visit a particular locality is an important aspect that requires further 
study. Is film merely a variant of destination marketing (but without the formal 
strategy or advertising budget) at the time of release?... We need to consider 
what aspects people relate to and if it is their empathetic attachment to a story 
or place that facilitates tourism… The general public’s desire for contact with 
‘celebrities’ has also been suggested as a powerful tourism motivator. Is it 
the opportunity to live the fantasy of the celebrity status of film?... How can 
studies of the history of film and tourism assist in our understanding of tourism 
development as well as that of film-induced tourism. (Beeton, 2005: 237-244) 
 
A designação Film-Induced Tourism passou a ser amplamente divulgada 

e usada, quer para poder abranger séries televisivas, quer para poder equa-
cionar outras variantes, ligadas, por exemplo, aos estúdios, às produtoras, 
encarados como um outro potencial turístico a explorar.

Kim & Richardson (2003), Hudson & Ritchie (2006), Carl, Kindon 
& Smith (2007) continuaram a ajudar a consagrar o efeito dos media, das 
séries e do cinema, enquanto promoção de turismo. Beeton explana muito 
bem o fenónemo ao dizer que “films [are] a driver of social construction, 
destination marketing through film, community relations with film-induced 
tourism, business responses to emerging opportunities (including film 
studio theme parks and tours on location, and filmic tourists’ motivation” 
(Beeton, 2006: 182).

Hoje, é reconhecido o facto de o cinema se poder transformar num 
medium poderosíssimo para o desenvolvimento da imagem de um destino, 
sobretudo quando a intenção do cineasta se encontra afinada com a preten-
são de marketing do destino – veja-se, por exemplo, a este respeito, o caso 
do apoio ministerial neozelandês nas filmagens e na exploração publicitária 
de The Lord of the Rings, no intuito de promover internacionalmente o país 
(New Zealand Herald, 2001). Peter Jackson criou o cenário da aldeia de 
Hobbiton; manipulou digitalmente o monte de Ngauruhoe, no coração 
do Tongariro National Park, para o transformar nas terras do Mordor; na 
hora da montagem, acrescentou, com a ajuda do computador, árvores ao 
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parque do monte Victoria em Wellington; a estrada de Crown Range foi 
usada para dar uma vista panorâmica sobre a Terra do Meio; os Argonath 
foram acrescentados digitalmente ao rio Waiu, ao qual foi dado o nome de 
Anduin; etc. Tratando-se de uma trilogia que enquadraremos no género 
fantasy, neste caso, e noutros como Harry Potter, Game of Thrones, partiu-
-se, pois, de espaços naturais para encenar uma história imaginária, capaz 
de fomentar a imaginação do telespetador, com o intuito de aumentar a 
atração pelo destino. Em suma, quer as configurações das filmagens, quer 
das montagens foram selecionadas e definidas em função do contexto de 
fantasia e da intenção de, futuramente, levar o espetador a querer experien-
ciar esta fantasia nas suas viagens à Nova Zelândia. O desejo do espetador 
tornado turista é de conhecer esses espaços pelos quais viajou pela tela e 
neles poder participar, num jogo de tornar a ilusão realidade.

Contudo, filmes há em que os cenários são espaços reais, que corres-
pondem fielmente à imagem que o espetador já possui, por via direta ou 
indireta, desse mesmo local, e cujo objetivo é apresentar os locais mais 
representativos de uma cidade, de uma região ou de um país. Porventura, 
no icónico Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, mergulhamos e impreg-
namo-nos num mundo mágico, acompanhamos uma protagonista excên-
trica por vários périplos, enquanto espetador, viajamos por locais de Paris, 
que sabemos serem reais, seguimos o roteiro turístico romântico-onírico 
que Jean-Pierre Jeunet, o cineasta, preparara para um espetador-turista 
ávido e expectante. Nesta comédia romântica, o espaço é nostalgicamente 
idealizado pelo seu realizador, mas basta que queiramos tornar-nos turista-
-espetador para reencontrarmos a especiaria Collignon, do 24 de la rue des 
Trois-frères, a loja de aluguer de trajes “Au Clown de la République”, no 
boulevard Saint Martin, o metro Lamarck Caulincourt, na linha 12, o metro 
Abbesses, a sex-shop de Pigalle, o Canal Saint-Martin, o square Willette e 
o seu Carroussel, o Sacré-Cœur, o Studio 28, o Café des Deux Moulins, a 
Place du Tertre, em Montmartre, lugar emblemático de artistas, retratistas, 
que é simbolicamente preservado enquanto lugar da arte moderna – onde 
viveram, no final do século XIX e no princípio do século XX, por exemplo, 
Picasso, Toulouse-Lautrec, Modigliani, Utrillo –, Notre Dame de Paris, a 
Foire du Trône, a casa dos anões do jardim do pai de Amélie, 63 Rue des 
Callais, em Eaubonne, a Gard du Nord, etc.
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Jean-Pierre Jeunet conseguiu construir uma imagem poética de Paris 
e, assim, voltar a dar um novo fôlego ao destino sobejamente desenvolvido 
que é Paris.

Inúmeros são os filmes que, desde o surgimento do cinema, tiveram 
um forte impacto no desenvolvimento económico de um destino, por via 
do turismo, porque orientaram o desejo do espetador de viajar, levando-o a 
querer descobrir ou redescobrir espaços que, pela tela, se tornaram míticos.

Estes dois exemplos a que nos referimos, The Lord of the Rings e Le 
Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, provam o quão as imagens têm uma 
influência sobre a mediatização dos espaços e dos destinos. O filme, ao 
ser constituído por uma série de imagens, que são organizadas em função 
de uma estrutura narrativa, cujo sentido também é conferido pelos sons 
ambientes, a música e os diálogos, veicula uma mensagem, ao represen-
tar os espaços de uma determinada forma, ao conferir-lhes emoções até 
então inexperimentadas pelo espetador, mas que ele irá interiorizar, até 
que ele as torne suas e as use na construção e conceção de um mundo que 
ele estima ser o seu. Ao gostar ou ao afeiçoar-se a um filme, o espetador 
é impulsionado a querer descobrir in loco os espaços da narrativa fílmica. 
Stanishevski assinala, a este respeito:

El cine, especialmente el de ficción, juega un papel importantísimo en la 
creación de la imagen de un destino, un territorio, una ciudad o un país como 
posible destino turístico. Sus mensajes no se perciben como publicitarios, ya 
que la mente del receptor está abierta a la recepción tanto en su dimensión 
subconsciente como consciente (a diferencia de un mensaje percibido y 
reconocido como publicitario), por lo tanto, sus efectos persuasores se hacen 
mayores y pueden ser tanto positivos como negativos, dependiendo de aquello 
que se perciba. (Stanishevski, 2007: 260)

O cinema, enquanto meio de comunicação multimodal, cuja princi-
pal função, a poética, se alia às funções referencial e conativa ( Jakobson), 
transforma-se num veículo alternativo de divulgação e de promoção de 
um espaço e de um tempo e, por isso, se cuida da produção imagética e se 
lhe confere uma importância proporcional à do cenário, do figurino, do 
som e da montagem. 
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Vejamos, então, agora, como é que Woody Allen, em Midgnight in 
Paris, soube usar as imagens para propor um determinado tipo de ilusão, 
em relação a uma cidade sobejamente conhecida e excessivamente explo-
rada na tela; como é que ele a transforma num produto turístico material 
e imaterial.

2. Paris no tempo presente

Beeton estima que o poder dos media influencia a nossa forma de construir 
a nossa própria “realidade” (2006: 182), por isso, as imagens impostas 
pelas produtoras de Hollywood e a que os espetadores, quer dos Estados 
Unidos da América, quer do resto do mundo, aderiram resultam sempre 
de uma construção, que irá permanecer como ponto de referência para o 
público. A indústria cinematográfica americana influenciou profundamente 
o nosso olhar sobre Paris e a forma idílica como, ainda hoje, encaramos 
esta cidade e os seus habitantes. Ao longo de cerca de oitocentos filmes, 
de cliché em cliché, de imagem em imagem, ela foi disseminando um Paris 
mítico, onde cultura, liberdade, amor, prazeres, sofisticação e luxo se mis-
turam. Assim aprisionada a estereótipos, ela foi-se tornando num destino 
turístico desejável.

Midnight in Paris, de Woody Allen, à semelhança de muitas outras 
obras, deste ou de outros cineastas, também apela à visita da cidade, tal 
como ela aparece nos postais à porta das lojas de souvenirs, dos prospetos 
turísticos e dos sites dedicados à promoção turística da cidade. A Pont 
Alexandre III com a Tour Eiffel em fundo, o Moulin Rouge, a Pont Neuf e os 
bateaux-mouches, as esplanadas dos cafés parisienses, o jogo da pétanque 
(fig. 1 a 5), são alguns dos exemplos usados para apresentar a cidade de 
uma forma estereotipada e sobejamente divulgada.
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Figuras 1, 2, 3, 4 e 5[2]

De facto, na primeira sequência do filme, Woody Allen usa planos 
fixos, rápidos e abertos e a trilha sonora de Sidney Bechet para pôr Paris 
em cena. Toda a sequência é, pois, composta por imagens fotográficas, 
cujo movimento interno é conferido por personagens, veículos, etc., que 
ajudam a situar o espaço no tempo, isto é, Paris na atualidade. 

Graças, então, a fotografias, cujos enquadramentos, luz quente de dias 
outonais e filtros estimulam sensorialmente o espetador e visam atraí-lo ou 
seduzi-lo, o realizador procura despertar o interesse desse mesmo espetador 
por um Paris já conhecido. O valor plástico de alguns destes planos que 
integram a primeira sequência do filme vem de uma composição perfeita, 
de enquadramentos minuciosamente definidos, que conferem às imagens 
um poder expressivo inigualável, que visa sublimar a cidade, glorificá-la, 
embelezá-la, transformá-la numa sucessão de postais de promoção turística. 

2  Fotogramas de Midnight in Paris (2011) (00:00:31 a 00:01:18).
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Sabendo tratar-se de um filme de Woody Allen, será que o intuito deste 
procedimento não deveria ser questionado? Será que o realizador, ao levar 
o espetador a participar ativa, mas inconscientemente, na produção desse 
valor, não troça com a ideologia imposta pelo sistema hollywoodiano? 

Cremos que Woody Allen, ao convocar estas ilustrações icónicas, 
ao transformá-las numa acumulação e numa repetição de espaços e de 
património material, incita ao questionamento e à reflexão do espetador 
sobre os meios usados pelo cinema hollywoodiano para a exploração do 
espaço e do património parisiense. A sucessão desorganizada dos planos 
remete, inequivocamente, para uma fabricação estereotipada da cidade, 
cujo objetivo principal é a zombaria. Com efeito, Woody Allen troça desta 
pulsão projetada pelo cinema hollywoodiano, da forma artificial como ele 
põe em cena Paris.

Midnight in Paris deve antes ser encarado como uma complexa recons-
trução imaginária de um artista, que, pelo facto de amar profundamente 
esta cidade, ousa transformá-la em nevrose antiamericana: uma forma de 
nostalgia terrível, de ciclo de melancolia pegajosa que transforma Paris 
em cosa mentale de um passado evidentemente brilhante, mas porventura 
mórbido e depressivo.

Eis a razão pela qual o Paris de Woody Allen se encontra dividido entre 
o cliché e a imagética do próprio criador. Na impossibilidade de se afastar 
completamente dos clichés tradicionais, pelo facto de estes se terem tornado 
referência para os telespetadores, e até para ele, o cineasta passa a filmar 
estes espaços sob uma outra perspetiva: num outro ângulo, em tempo de 
chuva, ao cair da noite ou mesmo à noite (fig. 6 a 10). 
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Figuras 6, 7, 8, 9 e 10[3]

Por exemplo, o ângulo escolhido para a Place de la Concorde, o 
Boulevard Saint-Germain, o Musée du Louvre e a Place Saint Michel con-
fere uma perspetiva diferente a estes espaços, tornando-os irreconhecíveis 
para o espetador-turista (fig. 6 a 9). 

Se, na primeira sequência, e em algumas destas imagens, Woody Allen 
passeou a sua câmara por um Paris identificável e, por isso, reconhecível, 
a verdade é que ele também se aventura a capturar um Paris não imediata-
mente identificável e, por tal facto, irreconhecível para os turistas, porque 
menos ou nada explorado pelas produtoras hollywoodianas, captando, 
assim, graças a um outro ângulo, o dia a dia dos parisienses – por exem-
plo, a Place de la Concorde, o Museé du Louvre, o Boulevard Saint Germain 
e a Place Saint Michel (fig. 6 a 9). E é nesta alternância entre os espaços 

3  Fotogramas de Midnight in Paris (2011) (00:02:07 a 00:03:37).
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reconhecíveis, do ponto de vista do espetador-turista, e os espaços irre-
conhecíveis, ligados ao quotidiano dos parisienses, que o cineasta inova. 

Com esta reconfiguração da cidade, Woody Allen pretende surpreen-
der e provocar emocionalmente o espetador, orientá-lo para uma outra 
visão da cidade, e nele fomentar o desejo de querer descobrir este Paris do 
dia a dia e da noite. Para além de, como é óbvio, esta sua escolha transformar 
o filme num atípico, inclassificável e puro objeto estético.

Woody Allen procura, então, distanciar-se da visão ascetizada que 
Hollywood transmite de Paris, fugir de um certo realismo imagético para, 
pela presença da chuva e do quotidiano, fazer valer o seu próprio olhar, o 
seu ponto de vista. O realizador cria, na mente do espetador, uma outra 
imagem de Paris, para que esta permaneça inalterada até ao momento de 
o espetador se tornar turista. O quadro, Paris, assim filtrado pelo subjeti-
vismo do cineasta, assume uma outra dimensão, muito mais próxima de um 
quotidiano repleto de magia. Ao formular este tipo de imagem na mente do 
espetador, Woody Allen fomenta mais amplamente a imaginação criadora 
deste último, estimulando-o para ir à descoberta de um lugar entre o real 
e o imaginário, onde tudo é possível.

A sequência termina com as últimas notas de Sidney Bechet e com a 
imagem da Torre Eiffel, de noite, o reflexo das luzes da ponte sobre o Sena 
e dos faróis dos carros, conferindo toda esta iluminação no escuro uma 
dimensão mágica e misteriosa à cidade.

O quadro, Paris, assim filtrado pelo artista, afasta-se da representação 
real para, pelo subjetivismo do seu próprio olhar, adquirir uma dimensão 
outra.

Posto este enquadramento narrativo, a transição é marcada pelo breve 
instante a preto, do corte, que dá lugar, simultaneamente, ao título, ao resto 
dos créditos do filme e a um diálogo entre um homem e uma mulher em 
voz off. Ouvem-se, então, as seguintes palavras:

Gil: - Incrível! Olha, não existe cidade igual em todo o mundo! Nunca existiu!
Inez: - Até parece que nunca vieste aqui!
Gil: - Não venho o suficiente, esse é o problema! Imagina esta cidade em 
dia de chuva! Imagina Paris nos anos 20… Em dia de chuva, com aqueles 
pintores, escritores…
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Ines: - Por que tem a cidade de estar sob chuva? O que há de bom em te 
molhares? 
Gil: - Imagina se mudássemos para aqui depois do casamento.
Inez - Deus me livre! Não podia morar fora dos Estados Unidos.
Gil: - Se pudesse morar aqui e escrever romances, sem ser arrastado naquela 
corrente de scripts, eu vendia a casa em Beverly Hills, a piscina e o resto num 
segundo! (Allen, 2011: 00:03:43 a 00:04:28)

O protagonista, Gil Pender, um guionista de Hollywood, partilha do 
gosto do seu criador por um Paris debaixo de chuva e de uma época remota.

De forma simbólica, surge um plano geral dos nenúfares do refúgio de 
Monet, em Giverny, e uma das pontes onde ele pintou alguns dos quadros 
da série Nymphéas – com duas figuras, em fundo –, enquanto se ouve Gil, 
em voz off, a dizer o seguinte: “Aqui é onde Monet morava e pintava, a trinta 
quilómetros da cidade. Imagina vivermos aqui. Podíamos se o meu livro 
fizesse sucesso” (Ibidem: 00:03:30 a 00:04:38). Só depois, então, surge, em 
plano americano, o casal, nessa mesma ponte, sobre o lago dos nenúfares. 
Inez, a sua noiva, diz-lhe, então, o seguinte: “Estás apaixonado por uma 
fantasia” (Ibidem: 00:04:41 a 00:04:43). A trama parece encontrar-se traçada 
e o fim definido. Mas não será esta uma interpretação precipitada, tendo em 
conta tratar-se de um filme de Woody Allen? A perspetiva antagónica sobre 
a vida destas duas personagens, bem à imagem de outras tantas personagens 
de Woody Allen, prefigura, certo, uma crise entre o casal e um desenlace 
triste, mas anuncia, também, uma esperança – existe uma saída feliz para 
o protagonista, resta-lhe percorrer o caminho até a alcançar. 

No seguimento da narrativa cinematográfica, numa estreita articula-
ção, tragédia e comédia vão avançando lado a lado, e o espetador vai acom-
panhando-as passo a passo. O tratamento que o cineasta norte-americano 
dá a Paris parece, de novo, levar a crer que o filme não é mais do que uma 
soma de clichés, podendo não haver lugar, no filme, a uma visão específica 
do próprio criador. Efetivamente, o estereótipo instala-se e, em um pouco 
mais de nove minutos, é-nos dado a ver: um saco de compras da Dior no 
braço de uma das personagens, Versailles, um anel de diamantes da casa 
Chopard, na Place Vendôme, Le Penseur de Rodin, Carla Bruni, uma degus-
tação de vinho tinto no terraço do hotel Le Meurice, e ainda se ouve uma 
referência à Sorbonne (fig. 11 a 14). Nesta perspetiva, Woody Allen, e tal 
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como já referirmos, aproxima-se grandemente da tendência hollywoodiana, 
não fosse o caso de, em outros momentos, ele se afastar dos espaços mais 
centrais para ir colocar a sua câmara em bairros e ruas não tão conhecidos, 
como, por exemplo, no Marché aux Puces, em L’Orangerie, onde a ligação 
aos anos 20 se faz pela música de Cole Porter, que Gil ouve no primeiro 
destes locais, e pelo quadro Les Nymphéas e Baigneuse, de Pablo Picasso, 
que Gil vê neste segundo lugar.

Figuras 11, 12, 13 e 14[4]

Mas, afinal, a imagem da cidade deriva de uma duplicidade enuncia-
tiva: a primeira, do status social da família ligada ao protagonista, e do seu 
papel enquanto turista, razão pela qual o espaço se encontra configurado 
em lugares turísticos, habitualmente incluídos em guias de divulgação 
turística, e que remetem para o luxo e o poder económico; a segunda, e de 
forma antitética, do perfil individual e profissional de Gil, que, à medida 
que se vai isolando, vai percorrendo espaços que são conhecidos por um 
outro tipo de turista, mais introspetivo. Gil, nos momentos reflexivos ou 
de inspiração, deambula pelas margens do rio Sena, por baixo da Pont 
Neuf, procura livros nos bouquinistes e na Shakespeare&Company, assiste 
à leitura de um livro no jardim da parte traseira de Notre Dame (fig. 15 a 

4  Fotogramas de Midnight in Paris (2011) (00:07:07 a 00:12:40).
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19), abandona-se à observação na esplanada de um café, numa zona não 
identificável, anda por ruas desconhecidas, à noite, e volta, uma vez mais, 
ao Marché aux Puces e ao Musée Rodin, para ir, respetivamente, à procura 
da jovem parisiense, que gosta de Cole Porter, e da guia, que bem conhece 
a vida amorosa de Rodin. O interesse de Gil pelo Paris culto, artístico e inte-
lectual direciona a exploração turística da cidade, porque define, a priori, 
o perfil do espetador deste filme. Woody Allen toma o cenário, Paris, em 
toda a sua extensão, para nos dar a ver a cidade sob dois ângulos: um, mais 
direcionado para o turismo de massa, mas desafogado economicamente, o 
outro, para um nicho do mercado, verdadeiramente interessado pelo valor 
material e imaterial da cidade e do país.

Figuras 15, 16, 17, 18 e 19[5]

5  Fotogramas de Midnight in Paris (2011) (01:02:59 a 01:27:45).
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Posta desta maneira, a mecânica do discurso fílmico parece querer 
provar que a longa-metragem não tem nada de original, enquanto, e para-
doxalmente, a repetição vai construindo algo de novo. Woody Allen, neste 
e noutros dos seus filmes “[diz] pela primeira vez aquilo que já tinha sido 
dito, entretanto, e repet[e] incansavelmente aquilo que, porém, nunca 
tinha sido dito” (Foucault, 2007: 25). Mas o estilo surfista cool de Gil, a 
sua linguagem verbal e gestual, a sua nonchalance e o seu sarcasmo atraem, 
desde logo, a atenção do espetador, que dele espera o inusitado e o mágico.

Segundo Beller (2006), durante o visionamento de um filme, o espe-
tador realiza uma série de micro-operações cognitivas automáticas, graças 
às quais ele junta as imagens umas a seguir às outras. Ele vai interligando 
planos, articulando sons, vozes e imagens, construindo um ponto de vista, 
aproximando elementos narrativos, descodificando o discurso, e é preci-
samente quando as imagens formam uma unidade narrativa, discursiva e 
semântica que o valor ideológico que elas carregam surge. Ao espetador 
deste filme, bastaram as três sequências narrativas para perceber que o 
quadro, Paris, fora filtrado pelo subjetivismo da câmara do cineasta e que 
um fosso separa o jovem casal: Gil gostaria de fugir da realidade descomedi-
damente pragmática e mercantil de Hollywood para poder florescer como 
escritor, enquanto Inez não pretende sair dos Estados Unidos e abdicar do 
capitalismo americano. 

3. Paris dos anos 20 e da Nouvelle Époque

Alter Ego de Woody Allen, Gil diz, a certo momento, a Inez: “Estou [a ter 
problemas] porque escrevo scripts para Hollywood e nunca me dediquei 
de verdade à literatura, até agora” (Allen, 2011: 00:08:20 a 00:08:26). Gil é, 
pois, um destes artistas frustrados, para quem Paris é o lugar da suprema 
sublimação. 

O tema do artista americano em fuga, que busca em Paris experiências 
inovadoras e inspiração para a sua arte, não é novo, pois, na Belle Époque, 
a cidade tornara-se o centro do mundo, a representação da modernidade 
cultural. Paris abrira portas a artistas vindos do mundo inteiro e dera-lhes 
liberdade para inventarem novas formas de expressão. Porque a liberdade 
fomentava a criatividade, pintores, escritores e outros artistas aprovei-
tavam para partilhar ideais e invenções estéticas. Sendo que metade do 
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avant-garde parisiense era constituído por estrangeiros, a cidade ia tomando 
uma dimensão internacional e cosmopolita, passando a ser encarada como 
a capital das artes. 

Alguns expatriados americanos já faziam parte da efervescência artís-
tica e intelectual dessa época, como, por exemplo, Natalie Barney, Gertrude 
Stein, Edith Wharton, Sylvia Beach, Ernest Hemingway e John dos Passos. 

Todavia, a Grande Guerra viria dilacerar esta comunidade artística, 
pois alguns escritores e pintores iriam ser mobilizados ou optariam por 
combater pela França – como Hemingway –, enquanto outros iriam regres-
sar ao seu país ou, sob o jugo da propaganda, enveredar pela tendência 
neoclássica. 

Ora, nos anos 20, um novo fulgor surge no seio da comunidade artística. 
Estes homens e mulheres, que viveram a guerra, reagiram freneticamente 
a favor da vida, e Paris voltou a brilhar em todo o seu esplendor. O meio 
artístico fervilhava novamente de ideias e o mundo voltava a concentrar-se 
nesta cidade. Dada e o surrealismo faziam explodir fronteiras, ao lutar por 
um avant-garde cosmopolita e universal: 

Após a guerra, num estado de ruína econômica e moral, Paris conservava 
a atmosfera, as instituições adequadamente fluidas, mas semipermanentes, 
necessárias aos jovens escritores. Na verdade, ela se tornou, tanto em seu 
caos como em sua continuidade, a cidade cosmopolita ideal, culta, tolerante, 
febril, ativa, radical, mas controlada. (Bradbury, 1989: 82)

No Entre-Duas-Guerras, uma geração de americanos, apelidada, por 
Gertrude Stein, de Geração Perdida, que já não se reconhecia na proibitiva 
América, decidiu expatriar-se em Paris para conviver com outros artistas 
franceses e estrangeiros, nos cafés, de Montparnasse ou de Montmartre, 
em salões, tais como os de Gertrude Stein, Sylvia Beach, Natalie Barney, 
Edith Wharton, e para frequentar exposições e espetáculos, tal como os 
Ballets Russes. Escritores como Ernest Hemingway, que já vivera em Paris, 
Ezra Pound, William Carlos Williams, John Dos Passos, Francis Scott 
Fitzgerald também se instalaram em Paris para imergirem neste ambiente 
artístico, desfrutarem da liberdade criativa que lhes era proporcionada e 
dar azo à sua imaginação. 
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Numa carta que endereçou a Hemingway, ainda antes de este último se 
expatriar para Paris, o escritor Sherwood Anderson apresentava Paris como 
a capital cultural do mundo: “(…) em nenhum outro lugar, um aspirante a 
escritor poderia tão rapidamente entrar em contacto com a vanguarda do 
seu tempo e aprender com ela” (Apud Reynolds, 1988: 9).

Em O sol também se levanta (2015), o roman à clef publicado em 1926, 
Hemingway aborda a falta de rumo e a desilusão de artistas seus contem-
porâneos e estabelece, assim, o retrato daqueles que eram os boémios da 
Geração Perdida[6]: um bando de artistas que carece de sonhos, se embe-
beda e diverte, numa tentativa de fugir à realidade, num desejo hedonístico 
de celebrar intensamente a vida. 

Sob a forma de uma ficção, Hemingway relata uma experiência real: 
a da sua estada em Paris – e em Pamplona – nos anos 20, quando ele con-
vivia com a vida boémia dos círculos artísticos, literários e intelectuais 
parisienses.

Midnight in Paris retoma, então, este Paris da década de 20, quando a 
cidade era o centro artístico e intelectual do mundo, o coração do moder-
nismo, mas é principalmente Paris é uma festa (2015) que vai servir de 
fonte de inspiração a Woody Allen.

Com efeito, em Paris é uma festa, obra póstuma publicada em 1964, 
Hemingway retoma a vibrante cidade cultural dos anos 20, a sua atmos-
fera viva e boémia, mas cobre-a, agora, de um manto de nostalgia: “Se, na 
juventude, você teve a sorte de viver na cidade de Paris, ela o acompanhará 
sempre até ao fim da sua vida, vá você para onde for, porque Paris é uma 
festa móvel” (Hemingway, 2015: 4). A nostalgia que marca o Hemingway 
maduro reaparece no último capítulo, quando ele deixa em segundo plano 
a sua experiência de escritor incipiente, as suas relações com outros escri-
tores, artistas e intelectuais, para exprimir, de uma forma intimista: “Paris 
ainda continua dentro de nós” (Ibidem: 78). 

O leitor de Paris é uma festa procurará, muito provavelmente, ir ao 
encontro da cidade ou revisitá-la à luz deste romance autobiográfico, 
seguindo os passos de Hemingway, querendo experienciar a atmosfera, 
imergir no mundo cultural dos anos 20. 

6  Gertrude Stein escrevera, na epígrafe de O sol também se levanta: “Vocês fazem todos parte 
de uma geração perdida”. A partir desse momento, o grupo de escritores estadunidenses 
expatriados no Pós Grande Guerra ficou conhecido por Geração Perdida.
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Porventura, é pela sétima arte que a cidade é mais elevada a recurso 
turístico. Inscrito na linhagem do turismo literário, o turismo cinema-
tográfico joga com o imediato da imagem e tem, por isso, mais impacto 
no público, podendo-se tornar num filão a explorar (cf. Désiront, 2009). 
Woody Allen quis mudar organicamente a imagem do destino, sabendo que 
o seu filme podia ser usado como um instrumento de promoção turística. 

Martine Lizotte e Alain Grenier afirmam, a este respeito: 

Exit la publicité, place aux autres outils de communication. Le grand écran 
représente une alternative de diffusion forte pour rejoindre des milliers, voire 
des millions de consommateurs. À cet effet, le placement de produit, que ce 
soit dans les films, dans les émissions de télévision, dans les jeux vidéos ou 
autres types de médias à grande échelle, devient une avenue créative pour 
créer un impact sur l’imaginaire des spectateurs et, ultimement, pour déve-
lopper un intérêt assez important pour pousser le consommateur à consom-
mer. Ainsi, le cinéma se démarque comme source de communication pour 
rejoindre les consommateurs efficacement. Les cinéphiles sont captifs et 
peuvent difficilement détourner leur attention. Encore mieux, le cinéma, 
de par sa nature, créée des moments d’émotions fortes. (Lizotte e Grenier, 
2011: 75)

Sendo Woody Allen um realizador acarinhado pela França, e mais 
especificamente pela capital, a projeção das suas imagens de Paris no grande 
ecrã vai influenciar o processo de decisão dos espetadores-turistas, que vão 
querer ver a capital sob o olhar do cineasta.

O cinema, enquanto forma de comunicação que liberta emocional-
mente o espetador, ao desviá-lo dos seus problemas e das suas ansiedades 
(Klapper, 1949), fomenta nele o desejo de ser transportado para um outro 
mundo, longe do seu quotidiano. As histórias apresentadas suscitam o seu 
imaginário e a sua evasão e, por tal facto, ele acata as mensagens que lhe 
são enviadas. O estado psicológico do espetador, durante a projeção de um 
filme, é semelhante à do turista, cuja motivação primeira, para viajar, é a 
evasão, a fuga ao quotidiano, razão pela qual os destinos turísticos apro-
veitam o efeito que a influência deste media tem sobre os espetadores. Em 
suma, quer Woody Allen quer os agentes turísticos ligados à urbe francesa 
souberam aproveitar o potencial comunicacional deste universo mediático.
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Vejamos, então, como o olhar sobre o destino, do cineasta, ajudou a 
construir um Paris efervescente, boémio, cosmopolita e artístico. 

Tal como foi referido anteriormente, Woody Allen inspirou-se em 
Paris é uma festa, de Ernest Hemingway, para criar a sua obra cinematográ-
fica Midnight in Paris, o que confere um valor intermedial e uma dimensão 
cultural e intelectual à longa-metragem. Se acrescentarmos a isto o caráter 
insatisfeito e nevrosado do protagonista, Gil (reflexo do seu criador), que 
o Paris luxuoso e moderno torna nostálgico e sonhador, mergulhamos no 
universo criativo de Woody Allen.

Voltado para um tempo distante, quando a capital brilhava pelos seus 
vanguardismos artísticos e vivia ao ritmo da boémia e da liberdade estética, 
Gil sente-se aprisionado à realidade. Sonha, então, com os anos 20 e com 
os seus ídolos: Ernest Hemingway, Scott e Zelda Fitzgerald, T. S Elliot, 
Djuna Barnes, Cole Porter e uns tantos outros. Porque Gil rejeita o pre-
sente, na ilusão de que o passado é que lhe teria trazido a felicidade, Paul, 
a personagem que, emblematicamente, representa o “pseudointelectual” 
pedante, dirige-se a ele, e, ironizando, chama-lhe Miniver Cheevy. Depois, 
estabelece o seguinte diagnóstico:

Nostalgia é a negação. Negação do presente doloroso. (…) O nome dessa 
negação é “Síndrome da Era Dourada”. (…) É a noção errónea de que um 
período de tempo diferente é melhor do que o que vivemos. É uma falha na 
imaginação romântica das pessoas, que acham difícil enfrentar o presente.
(Allen, 2011: 00:10:56 a 00:11:24). 

Paul tem razão. Para Gil, a insatisfação, em relação ao presente, é 
permanente. Por isso, o passado surge como o único espaço temporal que 
faz, para ele, verdadeiramente sentido. Não se sente bem enquanto guio-
nista em Hollywood, está saturado de ter de aceitar trabalhos aborrecidos 
para manter o nível de vida pretendido pela namorada, deseja escrever um 
romance, mas encontra-se bloqueado criativamente, não gosta da ideia de 
se mudar para Malibu, pois, para ele, qualquer sótão, em Paris, bastaria. 
Quer acreditar que “O passado não está morto”, que “o passado não passou” 
(Ibidem, 01:25:06). 

Gil não consegue avançar na redação do romance, porque se encon-
tra preso a um presente pouco inspirador e porque considera que os seus 



140

Mix & Match – Poéticas do Hibridismo

ídolos, da Era Dourada, esgotaram todo e qualquer processo de criação, 
todas as ideias e combinações estético-formais. Perdido num presente cas-
trador, sonha voltar aos anos 20 em Paris, em tempo de chuva, no desejo 
de reencontrar a efervescência artística daquela época, de poder dialogar 
com os seus ídolos para encontrar um rumo. 

Woody Allen faz, então, surgir o mágico, o insólito: qual Cinderela, às 
doze badaladas, Gil é transportado para um outro mundo: o dos anos 20.

Com o intuito de impulsionar vínculos emocionais no espetador, 
Woody Allen usa vários recursos técnicos: planos gerais, que dão pro-
fundidade às cenas e ênfase aos espaços percorridos pelas personagens 
e das imagens com pouca movimentação – tal como nas duas primeiras 
sequências –; planos médios e americanos – prioritariamente usados na 
viagem nos Anos 20 –, onde as cores quentes e o fundo levemente desfocado 
remetem para o sonho, a ilusão; primeiro plano – que expõe os sentimen-
tos do protagonista. Tudo isto se encontra acompanhado de músicas dos 
Anos 20, que visam estimular a memória do espetador e, assim, incitá-lo 
a mergulhar numa outra atmosfera.

A cidade encontra-se, então, dividida em dois tempos: a do presente 
e a do passado. A capital da contemporaneidade é constituída por espaços 
abertos, captados ou à luz do dia, tornando-se reconhecíveis e identificáveis 
pelo espetador-turista, ou à chuva e ao cair da noite, afigurando-se a priori 
inidentificáveis para o espetador menos viajado e menos interessado no 
dia a dia dos parisienses; por outro lado, a capital do passado é formada 
por espaços fechados, intimistas e por espaços suficientemente abertos 
para poderem ser desvendados. Mas ambos se encontram mergulhados 
na noite e nas luzes artificiais, para estabelecer uma relação temática entre 
o protagonista, as outras personagens, o espaço e o próprio espetador.

Antes mesmo de realizar a sua primeira viagem pelo passado, pela 
época sonhada, Gil perde-se nas ruas de Paris e o espetador entende logo 
que algo de inusitado vai acontecer – ou não fosse o clin d’oeil de Woody 
Allen aos contos de fadas. Da mesma forma, quando Gil surge num grande 
plano em contre-plongée, sentado numas escadas, não identificáveis, símbolo 
de um ritual de passagem, ouvem-se badaladas a marcarem a meia-noite 
(fig. 20). O espetador entende, de imediato, que a narrativa vai entrar num 
tempo indefinido, até porque o discurso fílmico oculta detalhes: ouve-se 
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o sino a tocar, mas não se vê a igreja, vê-se um carro antigo a chegar, mas 
não se consegue identificar a rua.

Figura 20[7]

Ora, quando o Peugeot dos anos 20 para e figuras anacrónicas convi-
dam Gil a entrar para irem a uma festa, nada, ainda, parece estranho, nem 
a Gil nem ao espetador. A passagem para o insólito realiza-se sem sobres-
saltos e sem confrontos, apesar de o cineasta estar prestes a transportar o 
espetador para um mundo outro, pela mão do Gil.

Num sonho, num estado entre a consciência e a inconsciência, Gil 
mergulha num entretempo e num entre espaço: Paris dos anos 20. Surgem, 
então, novas e desconhecidas camadas da cidade: uma casa onde decorre 
uma festa, cujo anfitrião é Jean Cocteau, sendo Cole Porter o músico e 
Zelda e Scott Fitzgerald dois dos convidados; um bar chamado Dripton, 
onde Josephine Baker dança, ao som do Conga Blicoti; o bar Les Caves du 
Polidor, onde o protagonista fica a conhecer Ernest Hemingway e o toureiro 
Juan Belmonte; a casa de Gertrude Stein, onde se estabelece uma acesa 
discussão entre a hóspede e Picasso, enquanto Gil conversa com Adriana, a 
amante de Pablo Picasso e ex-amante de Amadeo Modigliani; o Carroussel 
de Montmartre, onde, ao som do charleston, decorre uma festa dançante 
organizada pelos Fitzgerald; o sopé da colina de Montmartre, onde param 
para conversar com Gil e Adriana; Pigalle, por onde os dois passeiam; a 
margem do Sena que dá acesso à Pont Neuf, onde Zelda se tenta suicidar; 
um bar, onde o protagonista fica a conhecer Salvador Dali, Luis Buñuel e 
Man Ray; uma boutique de taxidermia e curiosidades naturais chamada 
Deyrolle, onde um pintor surrealista se casa; a Place Dauphine, por onde 

7  Fotograma de Midnight in Paris (2011) (00:17:11).
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Gil e Adriana passeiam; a esplanada do Restaurante Paul, onde eles param 
para conversar (fig. 21 a 32). 
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Figuras 21 a 32[8]

Estas viagens no tempo são realizadas em cinco etapas, melhor 
dizendo, em cinco noites, ficando os dias para a realidade objetiva e crua, 
onde cresce a insatisfação de Gil perante a vida que leva.

O passado, isto é, a noite, dialoga com o presente, isto é, o dia, num 
processo de metamorfose de Gil. Ele pensa ter encontrado a felicidade na 
sua Era Dourada, mas uma reviravolta levá-lo-á a entender que a nostalgia 
por um passado desaparecido não é a felicidade. Woody Allen aumenta a 
complexidade da narrativa, acrescentando um segundo nível ao passado 
e coloca as duas personagens, Gil e Adriana, num outro tempo histórico, 
o da Belle Époque. Mas a passagem para essa época é precedida por um 
diálogo entre ambos:

Gil: - (…) por um momento senti-me imortal.
Adriana: - Mas pareces muito triste.
Gil: - Porque a vida é muito misteriosa.
Adriana: - São os tempos que vivemos. Acontece tudo muito depressa. E a 
vida é muito agitada e complicada.
Gil: Mas sempre fui uma pessoa muito equilibrada, nunca cometi loucuras. 
Não permaneci em Paris, quando vim a primeira vez. Não arrisquei ser escritor 
de verdade. Sou um simples operário de Hollywood. Mas não é o que quero. 
O que quero mesmo é abandonar tudo. (Allen, 2011: 01:14:33 a 01:15:15)

Eis quando uma carruagem do século XIX para e os dois ocupantes os 
convidam a entrar. O espetador não fica mais surpreso, quando o veículo 
estagna em frente ao Maxim’s, pois ele já tinha percebido que Adriana 

8  Fotogramas de Midnight in Paris (2011) (00:17:11 a 01:15:26).
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sofre do mesmo mal de Gil: nostalgia. Ela nega a existência, tal como ela 
é, e sonha com a sua Era Dourada: a Belle Époque. O espetador já o tinha 
percebido quando, no decorrer do discurso fílmico, houve estas palavras: 

Adriana: - Sou fascinada com o passado.
Gil: - Para mim também é um grande fascínio.
Adriana: - Digo sempre que nasci muito tarde.
Adriana: - Eu também. Para mim, Paris da Belle Époque era perfeita.
Gil: - Verdade? Melhor do que agora?
Adriana: - Havia muita sensibilidade nas ruas, nos quiosques. As carruagens 
com cavalos. E o Maxim’s dos bons tempos. (Ibidem: 00:08:32 a 00:38:33)

Em suma, o espetador percebera rapidamente que a construção da 
identidade de Adriana iria passar pelo mesmo processo de Gil: viajar no 
tempo, até à Belle Époque. É normal, pois, que Adriana, ao rever o Maxim´s 
que conhecera das fotografias, se sinta no seu mundo. 

Woody Allen segue a mesma matriz que para os Anos 20: vai-nos dar 
a conhecer La Belle Époque, um período culturalmente importante para 
a capital francesa, através dos ícones da época: Maxim´s, onde o casal 
conhece Sarah Bernhardt; o Moulin Rouge, onde, depois de terem assistido 
a um espetáculo de french can can, ficam a conhecer Toulouse Lautrec, Paul 
Gauguin e Edgar Degas (fig. 33 a 36).
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Figuras 33, 34, 35 e 36[9]

Surpreendentemente, é graças a esta rápida incursão pela Belle Époque 
que Gil fica a perceber – depois de ter ouvido Gauguin dizer que a Era de 
Ouro era o Renascimento e que a época onde se encontram é “desprovida de 
sentido e de imaginação” (Ibidem: 01:19:47) – que a busca da Era Dourada 
é um ideal inatingível e que o passado, uma vez vivido, torna-se presente 
aborrecido, daí o aparecimento da nostalgia.

Por isso, e apesar de Adriana escolher permanecer naquele que ela con-
sidera ser o seu presente – a Belle Époque –, Gil decide voltar uma última vez 
aos Anos 20. Regressa, então, a casa de Gertrude Stein e descobre, graças a 
Hemingway, que não é o presente que é insatisfatório, que é a própria vida 
que ele leva que é insatisfatória. Tem de assumir o desmoronamento da 
sua relação amorosa com Inez e aceitar o seu verdadeiro estado existencial.

A pouca ilusão que lhe restava sobre o passado desmorona-se e ele 
acaba por entender que passara por uma crise identitária, e que a nostalgia 
despontara nele um modo de representação artístico único.

Num contínuo diálogo entre os tempos narrativos, Woody Allen cons-
trói uma nova imagem de Paris, que ficará para sempre na memória do 
espetador: 

9  Fotogramas de Midnight in Paris (2011) (01:15:59 a 01:19:24).
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Adriana: - Nunca me decidi se Paris é mais bonita de dia ou de noite.
Gil: - Não se pode escolher, há uma impressão a cada instante. Às vezes penso 
se alguém podia criar um livro, um quadro, uma sinfonia ou escultura que 
possa competir com esta grande cidade? Não pode, porque ao olhar à volta, 
cada rua, cada boulevard possui uma forma de arte peculiar. E pensar que 
neste universo frio, violento e sórdido existe Paris. E estas luzes! Bem, não 
sei quanto a Júpiter ou Neptuno, mas desde o longínquo espaço, vemos estas 
luzes, os cafés, gente a beber e a cantar. Talvez Paris seja o centro do Universo 
(Ibidem: 00:50:40 a 00:51:26).

Gil opta por dar um novo rumo à sua vida, mas permanecendo no 
presente. Alter ego de Woody Allen, este escritor nutre uma profunda nos-
talgia pelo Paris do passado, mas opta por desfrutar da cidade no presente. 
Por isso, no final do filme, num travelling, vemos Gil a passear, de noite, 
na ponte Alexandre III, enquanto se ouvem as 12 badaladas, que ele deixa 
para trás, e para, ficando a para olhar para a Torre Eiffel. Simbolicamente, 
o ícone do princípio do século XX, pelas luzes que a iluminam, faz a tran-
sição para o presente e Gabrielle, a jovem parisiense que acha que “Paris 
é ainda mais bonita à chuva” (Ibidem, 2011: 01:29:57) faz a transição para 
o futuro (fig. 37 e 38).

Figuras 37 e 38[10]

Em Midnight em Paris, a cidade aparece em três camadas, a do pre-
sente, a dos Anos 20 e a da Belle Époque. A do presente é real, plural, com-
plexa, diversa e é, reconhecidamente, o testemunho da existência de uma 
grande riqueza material. A do passado é principalmente ideal, cosmopolita, 
artística, liberal e boémia, isto é, de grande valor imaterial.

10 Fotogramas de Midnight in Paris (2011) (01:28:42 a 01:29:44).
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Simbolicamente, Woody Allen decidiu escolher, como cenário para 
os anos 20, a margem esquerda do rio Sena, onde os cafés e os bares dos 
bairros de Saint-Germain-des-Prés e de Montparnasse acolhiam a vida inte-
lectual e artística da época, tornando-se ambos lugares de excelência para 
a vida intelectual e cultural parisiense. Usou o mesmo procedimento para 
retratar a Belle Époque, ao colocar a ação na zona de Montmartre, o lugar 
do Lapin Agile e do Chat Noir, e de Pigalle, mais propriamente no Moulin 
Rouge, cabarés por onde passavam artistas franceses e estrangeiros para se 
divertirem e partilharem as suas ideias criativas, impregnando toda essa 
zona de uma atmosfera de boémia, mas também de liberdade criativa.

O cineasta emprega, então, a ficção para seduzir o espetador, levando-
-o a participar num ambiente boémio e artístico – de que ele já ouvira, 
certamente, falar –, a conhecer melhor aqueles escritores que ele, talvez, 
já lera, aqueles pintores que ele, porventura, já admirara através das pin-
turas, aquelas figuras carismáticas, tal como Gertrude Stein, que davam 
guarida e projeção a artistas e escritores vanguardistas. Imerso no mundo 
dos pintores, escritores, fotógrafos, realizadores, compositores, cantores e 
bailarinos da Belle Époque e dos Anos 20, a admiração do espetador-turista 
pela cidade real e atual aumentará e provocará uma intensa vontade de ir 
à descoberta dessas camadas de cultura, que ainda hoje existem e formam 
a identidade de Paris. 

O impacto dos filmes de Woody Allen no mundo resta indesmentível 
e nem mesmo os escândalos afugentaram os amantes da sua insensatez e 
desfaçatez narratológica, da sua disparidade compositiva e das suas inespe-
radas associações metafóricas e metonímicas, capazes de derrubar a razão 
e a perceção que o espetador tem da realidade. 

Com a sétima arte, Woody Allen presta uma homenagem à cidade-luz 
e, simultaneamente, revela a paixão que nutre por ela, pelos seus recursos 
históricos, sociais e culturais.

Midnight in Paris é um convite à visita da cidade-luz, que começa numa 
sala de cinema, mas que certamente se prolongará no espaço físico real. 
Vamos penetrando na cidade, guiados pela mão de um turista, e escritor, 
romântico, nostálgico e insatisfeito com a vida. Vamo-nos deixando levar 
por ele, transportar até uma outra época, tida como a ideal, perfeita, capaz 
de fazer um homem feliz. Viajamos pelo tempo com toda a confiança, por-
que também nós acreditamos que o presente é insatisfatório.
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O espaço criativo de Midnight in Paris transfigura com ternura a cidade 
dita das luzes – e que nos é muito fugazmente apresentada. Usando o 
absurdo, a complexidade, a derisão, a magia, subtrai-lhe, então, toda e qual-
quer racionalidade e transforma-a num espaço nostalgicamente sonhado.

O espetador, que, sendo já turista, conhecendo e interessando-se pelo 
Paris da personagem Paul, do presente, ficará comovido com esta outra 
visão nostálgica, de Gil e do próprio criador desta narrativa cinematográfica 
e terá, muito certamente, vontade de conhecer este lado menos explorado 
da capital, de deambular pelas ruas de Montmartre e de Montparnasse, 
de se deixar envolver pela atmosfera dos seus cafés e dos seus cabarés. O 
Paris de Paul, essa personagem pedante, é o dos museus, dos monumentos, 
mas quando se trata de abordar a outra identidade de Paris, aquela que, 
subliminarmente, foi construída pelos artistas vanguardistas estrangeiros, 
é Gil que a apresenta e a desvela.
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expressão intermedial turn, através da qual Werner Wolf 
pretendeu expor à luz da nossa consciência crítica a deriva 
intermedial do contemporâneo, não assinala tanto a 
existência de novos problemas no domínio do complexo 
discurso interartes da contemporaneidade, como a 
de novas possibilidades de representar esses mesmos 
problemas por meio da nossa inteligibilidade analítica. 

Como produto de um efeito de leitura ou, pelo contrário, enquanto 
realidade compositiva de incidência fenomenológica ou categorial, 
os estudos coligidos neste volume, consagrado à ponderação teórico-
-analítica dos conceitos de hibridismo e transmedialidade, promovem a
indagação criteriosa de algumas inflexões do texto literário pela arte da
performance, bem como dos limites da adaptação do texto literário ao
cinema, procurando ainda problematizar os modos de relação instituídos
por esses dois conceitos (hibridismo e transmedialidade) no universo
interativo e no ramo subdisciplinar da literatura infantojuvenil.




