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Descrição (Caracterização Básica do Projeto):  

O presente projeto tem como objetivo principal investigar as intersemioses nas relações entre produções 
artísticas góticas e suas adaptações fílmicas no século XXI. Desse modo, o projeto contempla pesquisas 
cujo enfoque recai sobre os estudos de produções fílmicas góticas contemporâneas adaptadas de outras 
manifestações artísticas, entre elas a literatura, o teatro, a música, a fotografia, a pintura e o videogame, 
tendo como eixo norteador as relações entre os signos do texto traduzido e as representações que o 
cinema faz dos seus sentidos. 

Considerando que as produções do cinema são frequentemente avaliadas por críticos cinematográficos 
de forma superficial, partindo na maioria da vezes de análises literárias e da versão que gostariam de ver 
no cinema, na presente pesquisa, pretende-se conceber as adaptações como traduções intersemióticas, 
obras que necessariamente se constituem de novos signos, traduções de signos já existentes. As 
adaptações são entendidas como processos criativos, que determinam escolhas em um outro espaço e 
tempo e que geram a descoberta de novas realidades. Análises envolvendo adaptações fílmicas de 
obras artísticas góticas e sua associação com tais obras têm como base a relação entre as linguagens 
envolvidas, suas peculiaridades e como estas se relacionam na construção dos significados das obras 
estudadas. Além disso, tais pesquisas não podem negar as diversas maneiras como romances, contos, 
peças teatrais, pinturas, músicas e jogos são reescritos fora de seu sistema, constituindo-se em algo 
novo. 

O projeto apresenta uma natureza interdisciplinar, visto que as pesquisas pressupõem uma amplitude 
das textualidades e representações investigadas, instituídas por linguagens, expressões e construções 
culturais. Nesse sentido, os estudos envolverão áreas como os Estudos de Adaptação, a Semiótica, o 
gótico e os Estudos de Tradução, e o interesse do projeto recai sobre questões relacionadasàs 
representações góticas nas obras adaptadas e nas novas configurações que tais sentidos ganham 
quando da sua tradução para a contemporaneidade. Quando dialogam com o cinema do século XXI, 
aspectos como o cenário gótico, os violões góticos, a atmosfera de medo, o outro monstruoso, o 
uncanny, o insólito, comuns em produções artísticas góticas, passam a se relacionar a temas que são 
próprios do contexto contemporâneo, como a identidade, o hibridismo cultural, a sexualidade, a 
metaficcionalidade, a relação entre o eu e o outro, as relações de gênero, o terrorismo, as catástrofes 
ambientais, as fobias que envolvem o convívio com o outro diferente, as paranoias e/ou os medos 
associados ao risco de ataques nucleares e a biotecnologia. 

O projeto, assim, incluirá investigações sobre como filmes góticos produzidos no século XXI traduzem 
aspectos das obras de que são tradução, e sobre como tais produções fílmicas reconstroem aspectos 
próprios do estilo gótico no contexto contemporâneo.Que diálogos e novos sentidos são construídos a 
partir da tradução que tais adaptações fílmicas contemporâneas fazem de obras góticas produzidas 
anteriormente? Dado o enfoque pós-moderno das investigações e a possibilidade de se trabalhar com as 
intersemioses entre variadas manifestações artísticas e o cinema, parte-se da hipótese de que as 
análises apontarão para a sustentação da premissa de que, enquanto traduções intersemióticas, filmes 
adaptados são obras autônomas cujas representações do gótico apresentam inevitavelmente novos 
sentidos. Também se espera que as discussões apontem para as relações entre os novos sentidos 
oriundos dessas intersemioses e o contexto de recepção da adaptação, a chamada “cultura de chegada” 
do filme. 

Ao término do presente projeto, espera-se que as pesquisas desenvolvidas possam contribuir para 
corroborar a constante associação entre as mais diversas mídias e signos no mundo contemporâneo. 
Visto o enfoque das análises nos Estudos da Tradução sob uma perspectiva pós-moderna, espera-se 
que o projeto possa contribuir também para a compreensão das adaptações fílmicas enquanto processos 
tradutórios, obras cujas relações com as produções anteriores sejam traçadas no sentido de promover 
diálogos e o surgimento de novos sentidos. 

As adaptações fílmicas serão compreendidas como representações que traduzem obras anteriores 
cinematograficamente. As pesquisas que integram o projeto se voltarão para as mudanças pelas quais os 
sentidos passam ao serem representados em outras formas e por outra mídia e proporão um olhar sobre 
as adaptações fílmicas enquanto obras autônomas e, assim, enquanto produções que não se resumem a 
referendar enredos e/ou elementos de obras precedentes. 



Objetivos da pesquisa: Investigar as intersemioses nas relações entre produções artísticas góticas e 
suas adaptações fílmicas no século XXI; Analisar a construção de aspectos como a morte, a violência 
física e/ou psicológica, a atmosfera de medo, o outro monstruoso, o uncanny e/ou o insólito, em 
produções artísticas góticas (obras da música, da literatura, da pintura, do teatro e/ou do videogame) que 
tenham sido adaptadas para o cinema no século XXI; Discutir a adaptação fílmica enquanto processo 
tradutório; Investigar como o contexto de produção de adaptações fílmicas do século XXI dialoga com os 
sentidos produzidos por ocasião da tradução de obras góticas anteriores; Analisar as estratégias 
tradutórias utilizadas nas adaptações contemporâneas de obras góticas. 

Problematização/Justificativa do tema: No século XXI, observou-se um crescimento na quantidade de 
trabalhos que tentam se afastar de análises unilaterais da relação entre cinema e outras manifestações 
artísticas e de investigações que priorizam os cânones artísticos. Vários estudos passaram a incluir 
outras formas de adaptação, envolvendo produções televisivas, musicais, videogames e a relação entre 
filmes, e a associar a adaptação fílmica a concepções de tradução que evitam o caráter prescritivo e que 
valorizam o papel dos tradutores (diretores, produtores, intérpretes) enquanto agentes importantes no 
processo. Além disso, os trabalhos teóricos sobre a relação entre o cinema e outras artes que surgiram 
conferiram ao trabalho dos indivíduos em seu contato com as produções cinematográficas um papel 
criador importante. Deborah Cartmell (2015), Julie Sanders (2006), Linda Hutcheon (2006) e Thomas 
Leitch (2007 e 2008), um retrato da atualidade dos estudos de adaptação, consideram o diálogo contínuo 
entre os textos e a instabilidade dos significados, mais do que as qualidades formais dos textos literários 
e fílmicos. Esse enfoque aponta para uma dissociação entre os filmes e fontes textuais específicas, isto 
é, uma menor preocupação com supostas correspondências formais entre texto literário e texto fílmico. 

Em relação ao atual status da adaptação frente às novas tecnologias de que dispomos, Hutcheon (2013, 
p. xxi) entende que, atualmente, a alteração da mídia é mais do que uma simples mudança de suporte, 
pois o universo digital não se resume à mudança entre plataformas e, dessa forma, altera o contexto em 
que filmes são produzidos e comercializados, e o modo como são consumidos pelo público. Nesse 
sentido, as mudanças contínuas pelas quais passam as histórias, sejam elas na literatura, nos consoles 
de videogame, no teatro ou no cinema, remetem a um amplo campo de expansões e extensões de cada 
narrativa que, de forma alguma, pode ser resumido às transformações proporcionadas pela mudança de 
mídia. “No trabalho da imaginação humana, a adaptação é a norma, não a exceção” (HUTCHEON, 2006, 
p. 177).  Tais mudanças que permitem à adaptação ser uma constante decretam a impossibilidade de 
uma releitura neutra de cada obra. 

Ao se referir aos filmes adaptados de obras literárias, um dos modos mais frequentes de adaptação, 
Cartmell não restringe a concepção de literatura aos chamados textos clássicos, mas considera a 
literatura popular, os desenhos em quadrinhos, os textos jornalísticos, entre outros. A teórica aborda o 
efeito democratizador de uma adaptação, produção que “traz literatura para as massas, mas também traz 
as massas à literatura, diluindo, simplificando, e sendo atraente para muitos” (CARTMELL, 2012, p. 3).  
Analistas estão cada vez mais conscientes de que as intrincadas relações entre filmes e obras menos 
prestigiadas pelo grande público, sejam elas literárias ou não, oferecem um vasto material a ser 
investigado. Em sua proposta intertextual, mais do que considerar uma adaptação fílmica em função dos 
valores que envolvem a produção em uma época específica, Cartmell (2015) opta por considerar as 
trajetórias das obras e dos filmes, analisando as mudanças pelas quais as narrativas passaram ao longo 
dos anos e considerando-as na sua relação com cada adaptação. 

Assim, considerando o exposto, o presente projeto incluirá pesquisas que se justificam pela importância 
de se olhar para as adaptações em uma perspectiva mais cultural e histórica, voltando-se para a 
promoção de obras produzidas anteriormente por meio da adaptação, para a produção de novos sentidos 
e para “como tais adaptações fílmicas respondem umas às outras” (CARTMELL, 2015, p. 3). Ao ter como 
objeto de estudo adaptações fílmicas góticas produzidas no século XXI, serão desenvolvidas análises 
voltadas para as outras vidas conferidas a um texto, desenvolvido em outro espaço e tempo, pela 
adaptação, isto é, para os espaços em que as dinâmicas de troca ocorrem, o que necessariamente inclui 
uma preocupação com o levantamento de questões relacionadas à autoria, à ideologia que permeia tanto 
as produções góticas quanto a leitura dessas obras, e ao papel do público. 

A relevância do estudo também passa pela investigação acerca das representações que a 
contemporaneidade cria de manifestações artísticas góticas anteriores. Épocas, ideologias, culturas e 
geografias diferentes dialogam com o século XXI e com questões concernentes ao universo 
contemporâneo na criação de novos significados, alterando, ampliando e reescrevendo aspectos góticos 
já existentes. Entre as questões que convergem e se relacionam na contemporaneidade, e que com 
frequência se associam ao universo gótico, estão o terrorismo, os problemas e catástrofes ambientais, a 
relação entre o eu e o outro diferente, a relação de classes, a biotecnologia, o feminismo e a sexualidade, 



para citar algumas. 

Desse modo, para o pesquisador de filmes contemporâneos adaptados de obras góticas, também 
surgem inquietações relevantes envolvendo, por exemplo, os modos pelos quais as produções fílmicas 
contemporâneas reconstroem e representam o medo diante do outro diferente e/ou monstruoso, ou o 
temor diante da ideia de que a vida efêmera do ser humano é frágil diante do imenso universo que a 
envolve, ou a opressão sofrida por mulheres em um universo patriarcal histórico.E as pesquisas e 
análises acerca de como tais aspectos de filmes contemporâneos dialogam com os elementos góticos de 
obras anteriores requerem discussões sobre a adaptação fílmica, suas peculiaridades e seu caráter 
tradutório. 

Aspectos teóricos e metodológicos: O projeto contemplará análises qualitativas, de caráter analítico-
descritivo, que serão desenvolvidas por meio dos seguintes etapas e procedimentos: 

A partir da interpretação de produções góticas (romances, poemas, músicas, peças teatrais, pinturas, 
jogos etc.), escolhidas durante o desenvolvimento do projeto, serão feitas análises acerca de aspectos 
góticos que caracterizam tais obras, com destaque para os personagens, o espaço, a atmosfera e o 
enredo, e/ou para elementos que conferem a cada produção a sua relevância acadêmica e artística. 

Em seguida, será feita a seleção de filmes adaptados das obras góticas analisadas previamente. As 
análises das adaptações envolverão os recursos cinematográficos (sequências de plano, movimentação 
de câmera, som, iluminação etc.) das cenas que traduzem os aspectos escolhidos de cada obra 
adaptada, em especial, aqueles que dialogam com o contexto do século XXI. 

Analisar-se-ão os processos pelos quais as adaptações traduzem os aspectos góticos da obra traduzida, 
as relações de tais aspectos com a contemporaneidade e os efeitos gerados quando da associação entre 
obra traduzida e tradução. 

Repercussões/Possíveis Aplicações e Impactos: Ao término do presente projeto, espera-se que as 
pesquisas desenvolvidas possam contribuir para corroborar a constante associação entre as mais 
diversas mídias e signos no mundo contemporâneo. Visto o enfoque das análises nos Estudos da 
Tradução sob uma perspectiva pós-moderna, espera-se que o projeto possa contribuir também para a 
compreensão das adaptações fílmicas enquanto processos tradutórios, obras cujas relações com as 
produções anteriores sejam traçadas no sentido de promover diálogos e o surgimento de novos sentidos. 

Cada adaptação analisada ocorrerá da maneira como os tradutores (diretores, produtores, atores, 
figurinistas etc.) relacionarem os elementos da narrativa à configuração que desejam imprimir no cinema. 
E a análise de uma adaptação enquanto tradução ocorrerá da maneira como cada analista associe as 
representações que o filme faz e a sua leitura da obra adaptada. Trata-se de uma tarefa que excede as 
expectativas em relação à versão que se espera encontrar nas telas do cinema, a partir da interpretação 
que se tem acerca da obra adaptada, uma tarefa que se volta para as relações entre as linguagens e 
para a maneira como a leitura que se tem da obra produzida primeiramente e do filme influencia as 
associações que se estabelecem entre as obras por ocasião da análise. Espera-se que os estudos das 
adaptações fílmicas góticas contemporâneas possam levantar questões acerca dos fatores sociais e 
culturais que condicionam ou estimulam as escolhas em cada produção, lançar luz sobre as 
manifestações artísticas góticas e suas adaptações como produtos culturais e permitir reflexões acerca 
dos contextos em que são produzidos, e da associações entre tais contextos e aspectos próprios da 
contemporaneidade. 

Descrição do Financiador: Essa pesquisa não conta com financiamento. 


